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ലോവര്സെക്കണ്ടറി 

ഭൂമീിശാസ്രും. 

(മുന്നാം ഭാഗം) 
ന ളത്തം നം യത്തതതയന്ന ന 
ത്തരം 

ഒന്നാം ഖണ്ഡം 

അഭ്ധ്യായം ] . 

അതക്ഷരേഖകളും അസധ്ഷാംശരേഖ്ഖകലൃ: 

_ ഭൂമിയുടെ വടക്കെ അററം ധ്രവനക്ഷത്രത്തിന്നെത। 
രായാണു നില്ക്കുന്നതു”. അതുകൊണ്ടു” ഈ അററത്തിന്ന 

ഉത്തരശ്രൂവമന്നെ നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തെക്കെ 
അററത്തിനു ദക്ഷിണധ്രവമെന്നു പേ൪. വടക്കെ ധ്രുവ 
ത്തില് നിന്നു തെക്കെ ധ്രവത്തിലെത്തുന്ന ഒരു അച്ചതണ്ടു 
ണ്ടെന്നു ഭൂമിശാസ്രജ്ഞന്മാർ സജം്ലിച്ചിരിക്കുന്ന. ഈ 
അച്ചതണ്ടിന്മേലാണ് ഭൂമി തിരിയുന്നത് . 

ധ്രുവം എന്ന പദത്തിനു” ഉറച്ച നില്ക്കുന്ന സ്ഥലം 
എന്നു മാത്രമേ അത്ഥമുള്ള. ധ്രുവവ്രദേശത്തു” ഭൂമിക്ക് 
ഭൂമണ വേഗം കുറയുമല്ലൊ. ഉത്തരധ്രുവത്തില് നിന്നു ദക്ഷി 
ണഡ്രുവത്തിലേക്കുള്ള ദ്രൂരം ,900 നാഴികയാണു”. ഇന 



൧2 

ധ്രുവങ്ങഠംക്കു മദ്ധ്യ ഒരു രേഖയുണ്ടെന്നു നാം സങ്കല്ലിച്ചി 
രിക്കുന്നു. ഈ രേഖയാണു'* ഭൂമദ്ധ്യരേഖ. ഭൂമദ്ധ്യരേഖ 
യാണു” അക്ഷ രേഖകളില് ഏററവും പ്രധാനമായതു . 

ഭൂമഭ്ധ്യരേഖയില് നിന്നു” ഉത്തരഗ്രുവത്തിലേക്കും 
ദക്ഷിണധ്രുവത്തിലേക്കും ദൂരം സമമാണല്ലയൊ. ഈയ ദ്രൂര 
ത്തെ 90 ഡിഗ്രികളായി ഭാഗിച്ചിരിക്കുനു. ഈ ഓരോ 
ഡിഗ്രിയില് ക്രൂടിയും നമുക്ക് ഭൂമദ്ധ്യരേഖഡ്യൃ സമാന 

മായ രേഖകറഠം വരയ്മയാം. അങ്ങിനെയുള്ള രേഖകഠംക്കു 
അക്ഷരേഖകളെന്നു പേര്. ഓരോ അക്ഷരേഖയും ഓരോ 

വൃത്തമാണ്. ഭൂമദ്ധ്യരേഖയിതനിന്നു അകന്നു പോകു 
ന്തോവം വൃത്തങ്ങം ചെവതായി വരുന്നു. ഭൂമദ്ധ്യരേഖ 
യുടെ വടക്കുള്ള അക്ഷരേഖകഠക്ടു ഉത്തരാക്ഷരേഖക 
ഒെന്നും തെക്കുള്ളവയ്യ,, ദക്ഷിണാക്ഷ രേഖകളെന്നും 
ചേര്. 

ഭൂമിശാസ്രരത്തില് ചില അക്ഷരേഖകഠംക്കു വളരെ 
പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഭൂമദ്ധ്യരേഖ തന്നെയാണു ഏററവും 

പ്രധാനമായത്. ഭൂമഭ്ധയരേഖയുടെ വടക്കും തെക്കും ഭാഗ 

ങ്ങളില് 9൭ ഡിഗ്രി എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്ന 
രേഖകഠം വളരെ പ്രധാനമായവയാണു്. ഉട്ുക്ച ഡിഗ്രി 
വടക്കുള്ള അക്ഷരേഖയെ ടോപ്പിക്ക് ഓഫ് കാ൯സ 

രെന്നു വിളിക്കുന്നു. അതിനെ കക്കിടകരേഖയെന്നും നാമ 

കരണം ചെയാവണ്ടു”. കക്കിടകം 1-നു് സൂയ്യ൯ ആ രേഖ 
യിന്മേലാണു. അന്നു മുതല് സൂയ്യന് തെക്കോട്ടു സഞ്ചരി 
൧൭ കയായി. ഈ സങഞ്ചാരത്തെയാണു” ദക്ഷിണായന 

൭മന്നു പറയുന്നതു”. ഇങ്ങിനെ തെക്കോട്ട പോകുന്നതു് 



കി 

ദക്ഷിണായന രേഖ വരെ മാത്രമാണു”. ആ രേഖയ്മ്് 

ടോപ്പിക്ക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണെന്നും മകരരേഖയെന്നും 

പേരുകളണ്ടു്. * മകരമാസത്തിനെറ തുടക്കത്തില് സൂയ്യന് 
തെക്കെ അററത്താകയാല് ആ രേഖയ്മു്ു മകരരേഖ 

യെന്നു ചേരുണ്ടായതാണു്'. കക്കിടകരേഖയെ ഉത്തരായ 
നരേഖയെന്മാ വിളിക്കാവണ്ടു് . കക്കിടകരേഖയും മകര 
രേഖയും ഉഡ്ലുമേഖലയുടെ അതിരുകളുമാണു് . 

പിന്നെ പ്രധാനമായവ ധ്രുവങ്ങളില് നിന്നു 9914 
ഡിഗ്രി തെക്കും വടക്കമുളള അക്ഷരേഖകളാണു”. ഉത്തര 
ധ്രവത്തിൽ നിന്നു 9934 ഡിഗ്രി തെക്കുള്ള അക്ഷരേ 

ഖയെ ആര്ടിക്ക് സക്കിളെന്നും ദക്ഷിണയ്രുവത്തില് 
നിന്നു 9914 ഡിഗ്രി വടക്കുള്ള അക്ഷരേഖയെ അന് 
ടാര്ട്ടിക്ക് സക്കിളെന്നും വിളിക്കുന്നു. അവ യഥാക്രമം 
വടക്കെ ശിതമേഖലയുടേയും തെക്കെ ശീതമേഖലയു 
ടേയും തെക്കും വടക്കും അതിരുകരഓാണു. 

ഭൂമഭല രേഖയെ ചുററി നടന്നാല് നമുക്കു” ഉ5.000 
നാഴ്ക നടക്കേണ്ടി വരും. ഈ ദൂരത്തെ 860 സമഭാഗ 
ങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ വിഭാഗത്തിനും 
ഓരോ ഡിഗ്രിയെന്നു പേര്. ഒരു ഡിഗ്രിയെന്നു പറയു 
ന്നതു്” ഏതാണ്ടു 6991 നാഴികയാണ്. അക്ഷരേഖ 
കളെ. അംശിച്ചുകൊണ്ടു” ഒരു ധ്രുവം മുതല് മറെറ ഗ്രരവം 
വരെ ചില രേഖകഠം വരപ്പിരിക്കുന്നു. അവയ്യു,” അക്ഷാം 
ശരേഖകളെന്നു ചേര. ഇംഗ്ലണ്ടിന്െറ തലസ്ഥാനമായ 
ലണ്ടന്െറ ഒരു വിഭാഗമാണു” ഗ്രിനിച്ച്. അവിടെ 
വലിയൊരു നക്ഷത്രബംഗ്ലാവുണ്ടു് . ത്ത സ്ഥലത്തു ക്രൂടി 
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ക്ല .ശയൂവകറ്യ 

തനെ ക വം കശ 

പോകുന്ന അക്ഷാംശരേഖയ്മു് (0) പൂജ്യം ഡിഗ്രി അ 
ക്ഷാംശരേഖയെന്ന പേര് കൊടത്തിരിക്കുന്നു. അതിനു 

കിഴക്ക്” 180 അക്ഷാംശരേഖകളും പടിഞ്ഞാറ് 190 
അക്ഷാംശരേഖകളു മുണ്ടു്. 

ഭൂമിയുടെ ഉപരിഭാഗത്തു” ഒരു സ്ഥലം ഇന്ന സ്ഥാന: 

ത്താണെന്നു ക്ലിഫ്തപ്പെടുത്തുവാന്൯ അക്ഷരേഖകളം അ 

കഷാംശരേഖകളും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. 99 ഡിഗ്രി 



ട് 

വടെ അക്ഷരേഖയ ന്മേലാണു ഒരു സ്ഥലമെന്നു 

ചഠഞ്ഞാല് അതിന്െറ സ്ഥാനത്തെപ്പുററി നമുക്ക് ഏ 

റെറൈ ഒരു ജഞാനമുണ്ടാകുന്നു. അതു 96 ഡിഗ്രി കിഴ 

ഷെ അക്ഷാംശരേഖയിമ്മേലാണെന്നു ക്രടി പറഞ്ഞാല് 

അതിന്െറ സ്ഥാനം ക്ലിപ്പ്പെട്ടവല്ലൊ. കല്ക്കത്ത 

ബോംബെ, മദ്രാസ്സ് ; ലാഫൂ൪, ബര്ലിന്, മെല്ബുടണ്, 

വാഷിംഗ്ടന് , ്ൂരോക്്, കെയിറോ എന്നി സ്ഥല 

ങ്ങ യന്ന: ഭൂപടം നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുക. 

കച 

അഭ്ധ്യായം നം 

കാററ കുറാ. 

നമ്മുടെ അധിവാസപ്രുദേശമായ ഭൂമി ഒരു സ്ഥലത്തു” 

ഉറച്ച നില്പയാണെന്നും ന; പ് മറ൨ം അതിനെ 
ലുറവകയാണെന്നുമാണ്: ആദിമുകാലത്തു” മനുഷ്യര് ധരി 
പ]രുന്നതു് . ഇര ധാരണ തെററാണെന്നു” അനുന്തരകാല 

ങ്ങളിരാ മനു്യക്കു ബോധം വന്ന. ജ്ഞാനസാഗരത്തില് 

തരണം ചെയ്തിരുന്ന മനുഷ്യര് നവംനവങ്ങളായ തത്വ 

ങ്ങഠം കണ്ടുപിടിച്ച. സൂയയ൯ ആകാശത്തു” ഒരു സ്ഥലത്തു്” 
ഉറച്ചുനിപ്പുന്ന ഒരു ഗോളമാണെന്നും മറ൨ ഗോളങ്ങറം 
അതിനെ ചുററിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണെന്നുമായിരുന്നു അ 
വര കണ്ടുപിടിച്ച തത്വങ്ങളിലൊന്നു. ഇങ്ങിനെ 
സൂയ്യയനെ ചുറവന്ന ഗോളങ്ങളിലൊന്നാണ്' നമ്മുടെ ഭൂമി. 
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ഭൂമി ഒരു സ്ഥലത്തു” ഉറച്ച നിപ്ല്യകയല്ലെന്നു സ് ദ്ധ 
മായല്ലോോ. എന്നാരു സൂയയനെ ചുറവക എന്നൊരു ചല. 

നം മാത്രമല്ല ഭൂമിക്കുള്ളതു് . ഭൂമി സ്വന്തമായ ഒരു അച്ചു 
തണ്ടിനെ യി ഭൂമണം ചെയ്യുന്നതുമുണ്ടു. പ 
പ്രസ്താവിച്ച ചലനത്തിനു ഭൂമണമെന്നും, ഒന്നാമതു" 
വ്രസ്ലാവിച്ചതിനു പരിവത്തനമെന്നും പേര്. ഒരു ഭൂമണ 
ത്തിനുള്ള സമയ: ഒരു ദിവസവും. ഒരു പരിവത്തനത്തി 
നുള്ള സമയം ഒരു കൊല്ലവുമാകുന്നു. ഭൂമണത്തിനു ദിനച 

ലനമെന്നും പരിവത്തനത്തിനു വാഷിക്ചലനമെന്നും 
പറയാം. ഭൂമണംകൊണ്ടു രാപ്പുകലുകളും പരിവത്തനം 
കൊണ്ടു കാലഭേദങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. 

ഈ ഭൂഗോളത്തെ ചുററിനില്ലുന്ന ഒരു കുപ്പായ: 
മുണ്ടു്. അതിനു വായുമണ്ഡലമെന്നു ചേര. ഈ മണ്ഡ 
ലം ആകാശത്തില് ഏറിയത് ൭00 നാഴികയോളം ഉയ 

ന്നനില്യന്നുണ്ടാകുമെന്നാണു്' ശാസ്സ്രൂജ്ഞന്മാരുടെ അഭ! 
പ്രായം. വായുമണ്ഡലം ഭൂ ച ചത്തില് നിന്നൂയരു ന്തോ൨ം. 
നേരത്യവരുന്നുണ്ടത്രെ. അതുകൊണ്ടു” ഏററവും മുകളി, 

ലുള്ള പടിയില് നില്ല്യന്ന വായുവിന് അതിന്നു ചുവ 

ടിലുമ്ള പടിയില് റ വായുവിന്നുള്ള ത്ര ഘനമില്ല.. 

ഭൂ പത്തിലേക്കു അടുക്കുന്തോവം വായുവിനു ഘനം. 

൭.൭൦. 
ഇങ്ങിനെ ആകാശ മണ്ഡലത്തില് ഉയന്നുനില്ല്ന്ന. 

വായവിനു” അമരമുണ്ടു”. ഏററവും മുകളിലത്തെ പടി 

യിലുമുള വായു അതിന്െറ ചുവട്ടിലുള്ള പടിയില് നില്, 

ക്കുന്ന വായുവിനെ അമത്തുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ള അമരം. 
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കള് ന ന. പ പ 
ക് ള് ച് 2:44. ക; രം 

റിക ഥാക് പ 30” 

ഭൂപ്യപ്യുംവരെ എന്ത്തുന്നു. തന്നിമിത്തം ഭൂപൃഷ്യത്തി 
ലുളള വായവിനു് ഏററവും അധികമായ അമരം സിഭ്ാ 
മാകുന്നു. ഈ അമരം എത്രയുണ്ടെന്നു ഗാസ്രൂജ്ഞന്മാര് 
ഗണിച്ചിട്ടണ്ട. കടല്വിതാനത്തിചെ കണക്കാണു 
അവര് എടുത്തിട്ടു്ളതു“. അവിടെ സ്വാഭാവികം നില. 
യില് ഒരു സ്പ്വയര് ഇഞ സ്ഥലത്തു 19 റാത്തല് തൂക്കു 
മുള്ള ഒരമര്ച്ച വായുമണ്ഡലം വരുത്തുന്നു. കടല്വിതാ 
നത്തില് തന്നെ ഈ അമര്ച്ചയുടെ തോതിനു വൃത്യാ 
സമുണ്ടു". പിന്നെ മററ സ്ഥലങ്ങളില് വൃത്യാസമുണ്ടോ 
എന്ന പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. 



ടട 

ഇങ്ങനെ വായുവിനെറ അമര്ച്ചയിലുള്ള വൃത്യാ 
സം കൊണ്ടു” കാറവ പുറപ്പെടുന്നു. അമര്ച്ച അധിക 
മായ സ്ഥലത്തുനിന്നു അമച്ച കുറവായ സ്ഥലത്തേയ്മരാ 
യ് രിക്കും കാററിനെറ ഗതിം 

ഭൂമി അതിന്െറ അക്ഷത്തിന്മേല് ഭൂമണം ചെ 
കയാണല്ലോ. അതു കൊണ്ടു മദ്ധ്യരേഖയിന്മേല് സ്ഥിത 
മായ ഒരു സ്ഥലം 45 ഡിഗ്രി ഉത്തരാക്ഷരേഖയിന്മേല് 
്ഥിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാളധികം വേഗം ഭ്രമണം 
ചെയ്തുന്നുന്ടാകും. ഭൂഗോളത്തെ ആവരണം ചെയ്തു നല് 

ന്ന വായുമണ്ഡലം ഭൂഗോളത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഭൂമ 

ണം ചെയ്യുന്നു. തന്നിമിത്തം മഭ്ധ്യരേഖയിന്മേലുകൂള വായു 

വിനെറ ഭൂമണത്തിനു 45 ഡിഗ്രി ഉൃത്തരാക്ഷ രേഖയി 
ന്മേലുള്ള വായുവിനെറ ഭ്ൂരമണത്തിനുള്ള തവനേക്കാളധികം 

വേഗമേവാ. 

മട്്യരേഖയെ ലക്ഷ്യമാ. വിശുന്ന കാററ'നു 2ഭ്ധ 

രേഖയിന്മേലുമള വായു വിനുമള ത്ര ചലന വേഗമുണ്ടാക 

യില്ല. അതുകൊണ്ടു" അതു പിനോോക്കം തള്ളപ്പെടുന്നു. 

ഭൂമി പടിഞ്ഞാറ നിന്നു കിഴക്കോട്ട ഭൂമണം “ചെയ്യുകയാ 

ണല്ലോ. അതുകൊണ്ടു മ്ധ്യരേഖയെ ലക്ഷ്യമാക്കി വിത്ു 
ന്ന കാറ് വടക്കു കിഴക്കുനിന്നോ തെക്കു കിഴക്കനിന്നേ 

 വരുന്നതായ്യിരിക്കും. പ്രത്ൃത മദ്ധ്യരേഖയിന്മേരു നിന്നു 

പുറപ്പെടുന്ന കാററിനു വടക്കു ഭാഗത്തോ തെക്കുഭാഗത്തോ 

ഉളള വായയവിനെകാം ചലന വേഗമേവം. അതു 

കൊണ്ടു” അതു മുമ്പിലേക്കു തള്ളപ്പെടുന്നു. അതിനും 
ി 



ി 

പുറമേ, മധ്യരേഖയില് നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന കാറ൨ വട 

'ക്കചപടിഞ്ഞാറ നിന്നോ തെക്കുചടിത്തോര നിന്നോ വരു 

ന്നതുപോലെ തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. 

കാറവകമളെ നിീയതകാറവകം. അനയതകാറ൨ 
കഠം. കാലകാറവകഠം എന്നിങ്ങിനെ തരം തിരിക്കാം. 

വാണി ജ്യക്കാറ൨കഠം, പ്രുതിവാണിജ്യക്കാറ൨കറം 
ഗ്രുവകഓാറ൨കറം എന്നിവ ഒന്നാമത്തെ ഇനത്തിലും. ചുഴ 
ലി ൊറവകഠം രണ്ടാമത്തെ ഇനത്തിലും, കടല്ക്കാറ൨, 
കരക്കാറ൨് , എന്നിവ മുന്നാമത്തെ ഇനത്തിലും ഉറംപ്പെ 
കന്നു. 

ശിതോഷ്ക്റമേഖലകളില് നിന്നു മഭ്ധ്യരേഖയിന്മേലേ 
ലുളള വായുവിനെറ നിജമായ പ്രവാഹത്തിനാണു 
വാണിജ്യ ക്കാറവകള്ളെന്നു പറയുന്നതു. മദഭ്ധ്യരേഖയുടെ 
അടുത്തു” ഉഷ്ണം അധികമാകയാല് അവിടെ വായ വിനന്െറ 
അമരം ശിതോഷ്ണ്ുമേഖലയിലുള്ളത്ൂതന്നെ ഇല്പ. ഈ 
കാറവകഠാം മട രേഖയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ത നൃതുന്നവയാക 

യാല് അവ പിന്നിലേക്കു തളള പ്പെടുന്നു. വടക്കേ അര്ദ്ധ 
ഗോളത്തില് അവ വടക്കുകിഴക്കനിന്നും, തെക്കേ അര്ദ്യാ 
ഗോളത്തില് അവ തെക്കുകിഴക്കനിന്നും ഉരതുന്നു. ഓരോ 
അര്ദ്ധഗോളത്തിലും വാണിജ്യവാതങ്ങം ഉതതുന്നതു” 
5 മുതല് 95 ഡിഗ്രി വരെയുള്ള അക്ഷരേഖകഠക്കുള്ള് ല് 
കടക്കുന്ന സ്ഥലത്താകുന്നു. 1 

മദ്ധയരേഖയില്നിന്നു പുറപ്പെട്ട ശീതോഷ്്ുമേഖല 
കളെ ലക്ഷ്യമാക്കി ത൭തുന്ന കാററാണു പ്രതിവാണിജ 
മറവ്. ഈ കാറവ് വായുവിന്െറ മ പരിഭാഗതുട്രൂ ര | 



1) 

യത്രേ ഒഉുതുന്നതു് . മദ്ധ്യ രേഖയിന്മേലുള്ള വായുവിന് 
മുറ്റും തട്ടി വായു മണ്ഡുലത്തില്യയരുന്നു. അവിടെ അതു 
തണുത്തു ചുരുങ്ങി ശിതോഷ്ണ്ണുമേഖലകളെ ലക്ഷ്യമാക്ക് | 
ഉന തുന്നു. വാണിജ്യവാതങ്ങളുടെ മേല് ഭാഗത്തു ക്രടി ൭ 
തുന്നതുകൊണ്ടാണു് അവയ്മ്്” പ്രതിവാണിജ്യവാതങ്ങ 
മെന്നു പറയുന്നതു്. പാശ്ചാത ത്യകാറവകളെന്നും ഈയ 

കാറ൨കഠംക്കു പേരുണ്ടു്”. ഇര കാറവകംം മദ്ധ്യരേഖയില് 
നിന്നും മാതുന്നവയാകയാല് ഇവ മുമ്പിലേക്കു തള്ളപ്പെ 
ടന്നു. ഉത്തരാരദ്ധഗോളത്തില് തെക്കു പടിഞ്ഞാവനിന്നും. 

ദക്ഷിണാര്ദ്ധഗോളത്തില് വടക്കുപടിഞ്ഞാരനിന്നുമാണു 
ഇര കാറ ഉനതുന്നതു”. ഓരോ അര്ദ്ധഗോളത്തില്ം 

ഒട്ട ഡിഗ്രിമുതല് 65 ഡ്ഗ്രിവരെയുള്ള അക്ഷരേഖകഠം 
ക്ട ഉള് ലുളള സ്ഥലത്താണു” ഈ കാറ വീശുന്നത് . 

്രവങ്ങളി ല്നിന്നു പുറപ്പെട്ട്” ഓരോ അര്ദ്ധഗോള 

ത്തിലും ശിതോഷ്ടമേഖലയി ലേക്കു വീശുന്ന നിജക്കാറവ 

കറഠാക്കു” ധ്രവക്കാറവകഠം എന്നു പറയുന്നു. ധ്രുവവ്പ ദേശ 

ത്ആ ശിതോഷ്ണ്ുമേഖലയിലുള്ളതിനേക്കാളധികം തണുപ്പു 

ണ്ട്. തന്നിമ് ത്ആഠ ഗ്രവപ്രദേശത്തു വായുവിന്െറ അമരം. 
ശീ തോഷ്ണ്ുമേഖലയിലേക്കാള ധികമാകുന്നു. ധ്രുവക്കാറവ 
കഠം മദ്ധ്യരേഖയെ ലക്ഷ്യമാക്കി വിശുന്നവയാകയാല് 

പിന്നിലേക്കു തള്ളപ്പെടുന്നു. അവ ഉത്തരാര്ദ്ധ ഗോളത്തി. 

ല് വടക്കും! ഴക്കനിന്നു വരുന്നപോലേയും. ദക്ഷിണാര്ഭഥ 
ഗോളത്തില് തെക്കുകിഴക്കുനിന്നു വരുന്നപോലേയും. 
ത്രോന്നുന്നു. 90-65 ഈ അക്ഷരേഖകഠംക്കുള്ളിലാണ” 

ഗ്രരവ.്മാറ൨ വിശുന്നതു്. 
ലി 
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കാലത്തു സുയ്യോദയത്തിന്നു ശേഷം കര സമദ്രത്തേ 
ക്കാഒധികം വേഗം ചുടു പിടിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു കരയി 
ലുള്ള വായുവിനു ചുടുപിടിക്കയും., ഘനം കുറയുകയും. ആ 
വായു നഭോമണ്ഡലത്തിത ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു. 
അപ്പ്യോഠം കടലില്നിന്നു കരയിലേക്കു ഒരു കാറവ വീശ്ൃ 
ന്നു. ഇതന്നു കടല്ക്കാറെറന്നു പേര്. 

വൈകു ന്നേരം കര സമുഭ്ൂത്തെക്കാളധികം ലേഗം 
തണുക്കുന്നു. ആ സമയത്തു സമുദ്രത്തിലുള്ള വായു ച്ൃടു 
പിടിച്ചു് ത്കാശത്തില് ഉയരുന്നു. അപ്പ്പോം കരയില് 

നിന്നു കടലിലേക്കു ഒരുകാറ൨ ഉ റൃതുന്നു. ഇതാണു” 
കരക്കാറവ൮ . 

മട്ല്ലകാലത്തു” ഏപ്രില്, മേയ” എന്നീ മാസങ്ങളില് 
ഏററവുമധികം ഉണ്ണമുളള. പ്രദേശം ടോപ്പിക്കു ഓഫ് 
കാ൯സറിന്നടുത്തുളള സ്ഥലമാകുന്നു. അന്നു” അവിട്ടെ 
മദ്ധ്യ രേഖാ പ്രദേശത്തുള്ള കടലി ലേക്കാളധികം തവ്റമു 
ണ്ടു'. അതുകൊണ്ടു്” തആആ സമയത്തു് മലാ രേഖാവ്രദേശത്തു 
നിന്നു” ഒരു കാറവവീതുന്നു. ഇ കാറ൨ മുമ്പിലേയ്യു, ത 
ളള പ്പെടുന്നു. ഇതിനു വേനല്ക്കാലത്തിചെ വഷവാഹിനി 
ഗഠൊാറെറന്നു പേര. ഈ കാറ തെക്കുപടിഞ്ഞാരനിന്നു 
ജൂ നമുതല് സെപ്ല്ംബര്വരെ വിശുന്നു. ഇതിനു വടക്കുകി 

ഴക്കന൯ വാണിജ്യവാതങ്ങളെക്കാളധികം ശ യുണ്ട്. 

ഈ കാറ൪ ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നതു" അറബിക്കടല്, 
ബമ്മാഠം ഉഠംടെരു എന്നിവിടങ്ങളില് ക്ൂടിയത്തെ. ഇതു” ഇന്ത്യാ അര്ദ്ധാദചീപിനന്െറ പടിഞ്ഞാറ്റെ കരു 
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യില് തട്ടി കിഴക്കോട്ടം വടക്കോട്ടം ചെല്ലന്നു. ബമ്മാ 
തിരത്തു തടന്ന കാറ൪് ആസ്സാമില് ചെന്നു ഗാഗാ 
താഴവരയില്ക്രടി പിടിഞ്ഞാട്ടപോകുന്നു. 

ശീതകാലത്ത് ഏറഠവുമധികം ൭ ൦ജളള പ്രദേശം 

ട്രോഫിക്ക്” ഓഫ് കാപ്ര്ിക്കോണിനു സമീപമുള്ള സ്വ 
ലമാകുന്നു. അന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നതതടങ്ങളില് ഉള്ള. 

തിനേഷഓാം വളരെയധികമായിരിക്കും മദ്ധ്യരേഖയി 
ലെ ചൂട്. തന്നിമിത്തം മഭ്ധ്യരേഖയിലേക്കു” ഒരു കാറ൮ 
വീശുന്നു. ഈ കാറ൨ പിന്നിലേക്കു വലിക്കപ്പെടുന്നു. 
ശീതകാലത്തിലെ വഷവാഹിനിക്കാററവ വടക്കുകിഴക്കു 
നിന്നു വീശുന്നു. ഈ കാററിനെറ കാലം ഒക്ലോബഖര് 

മുതതു ഡിീസംബര വരെയുള്ള. മാസങ്ങളാകുന്നു. ഇയ 

കാറ വടക്കു കിഴക്കന് വാണിജ്യവാതങ്ങംക്കു ശക്തി 
കൊടുക്കുന്നു. 

ഇങ്ങനെയുള്ള വഷവാഹിനിക്കാറവകഠം. ഏഷഷ്യം 
ആദ്്രേലിയ, അമേരിക്കാ എന്നിഭൂഖണ്ഡങ്ങളില് 
വീശുന്നുണ്ട് . ഏററവും പ്രധാനമായ കാറവ് മുന് 
വിവരി പൃതായ ഇന്ത്യ൯കാറവതന്നെ. ഏഷ്യയില് 
തന്നെ ബമ്മ., സിലോണ്, സയാം. ഡ്രൂഞ്ചു”, ഇന്തോ 

ചൈന, ചൈന, ജപ്പാ൯ എന്നിവിടങ്ങളില് വഷവാ 

ഫിനിക്കാറവകഠം ഉണ്ടു”. ഡച്ചഇന്തിസു”, അസ്റ്രേലി 

യാ എന്നിവിടങ്ങളിലും വഷവാഫിനിക്കാറര് ഒഉ൭ു 

തുന്നു. വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ കാനഡയുടെ കിഴ 
ക്കേതീരം.₹ ൫ ക്യനാടുകളിലെ കിഴക്ക൯ പ്രദേശം 
എന്നിവിടങ്ങളിലും, മദ്ധ്യഅമേരിക്കയിലും, തെക്കേ 
ര മേരിക്കയില് ലാപ്പാററാനദിയുടെ മുഖത്തിനു വട 

ള്ള ഭാഗങ്ങളിലും വഷവാഹിനിക്കാറവ് ഉരതുന്നു. 
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വായുവിന്െറ അമരം നന്ന കുറഞ്ഞ പ്രദേശമാണു" 

ചൃഴലിക്കാററ് ഉരതുന്ന സ്ഥലം. അവിടേക്കു നാനാ 

ഭാഗത്തുനിന്നും കാറവ്” ഉരതുന്നതായിരിക്കും. അവിടെ 
മഴ പെയ്യുന്നതുമുണ്ടാകും. 

ഉത്തരാര്ദ്ധഗോളത്തിലും ദക്ഷിണാര്ദ്ധഗോളത്തി। 
ലും 40- 50 എന്നി അക്ഷരേഖകഠംക്കുള്ളിലുള്ള കാറ൨ 
കറംക്ക വോറിങ്ങ് ഫോര്ട്ടീസു” എന്നു പേര്. 

മഭ്്യരേഖയില്നിന്നും 10 ഡിഗ്രിവടക്കും 10 ഡി 
ഗ്രിതെക്കും വരെയുള്ള സ്ഥലത്തിനു ഡോഠംഡറംസ് 
എന്നു പേര. ഇവിടെ മഴ സുലഭത്തെ. 

വാണിജ്യവാതങ്ങംക്കും പ്രതിവാണിജ്യ വാതങ്ങം 
കദം മദ്ധ്യേയുള്ള സ്ഥലത്തിനു അശ്വാക്ഷരേഖകഠം 
(ഹോഴ്സ് ലാററിട്ലുട്സ്) എന്നു പേര്. 

അദ്ധ്യായം ളം 

സമുദ്ത്തിലെ പ്വാഹങ്ങറം. 
പാമ നത്തെ 

സമുദ്ൂത്തില് പ്രവാഹങ്ങളു ണ്ടാകാന് മുന്നു കാരണ 
ങ്ങറം ഉണ്ടു് . അവ കാറ്, മദ്ണ്ണമേഖലയിലെ ത്തതിയായ 
ജലബാഷ്ടരുപവല്ക്കരണം., ഭൂഗോളത്തിന്െറ ദിനം 
ലനാ എന്നിവ തന്നെ, 

അവ എവിടേയ്ക്രാണു പ്രവഫിക്കുന്നതു' എന്നറി 
വാ൯ മാര്ഗ്ഗുമുണ്ടു”. കുറെ കുപ്പികളെടുത്തു്” അവയുടെ 
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വായ് കോക്കിട്ട അടയ്യൃയക. പിന്നെ അവയിന്മേല് കട 
റ്റു ലാസ്സു കഷണങ്ങം ല് ഓര്യോ കുപ്പിയും ഏതു സമ 

യത്തു”, ഏതു ഭാഗത്താണ്” സമുദ്രജലത്തില് നിക്ഷേപി 

വാന് പോകുന്നതു എന്നു” കടലാസ്പകഷണത്തിലെഴു 
തുക. തദനന്തരം കപ്പികഠം ജലത്തില് നിക്ഷേപിക്കുക. 

കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞാരു കുപ്പ്റികളെ പെവക്കി എടു 

ക്ക. ഓരോ കുപ്പിയും ഏതു ഭാഗത്തു നിന്നാണു്” പെ 
വക്കി എടുത്തതെന്നു സൂക്ഷ്മമായി ധരിക്കുക. 

പ്രവാഹങ്ങളുടെ ഗതിയറിവാ൯ മറെറാരു ഉപായ 

മടന്ത . ഒരേതരത്തിലുള്ള ഉഷ്ണവും ലവണരസവുമുള്ള സ്ഥ 

ലങ്ങറം സമുദ്രത്തില് എവിടെയെല്ലാമുണ്ടെന്നു കാണുക. 

സമുദ്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രവാഹഫങ്ങഠം മദ്ധ്യരേഖാ 

ഡിഫി ട്, മത്തരപശ്ചിമഡിഫ് ട്, ദക്ഷിണപത്ചിമ 
ഡ്വിഫ് ട് എന്നിവയാകുന്നു. മദ്്യരേഖയുടെ ഇരുഭാഗത്തു 

മായി! വാണി ജ്യവാതങ്ങളു ണ്ടാകുന്ന പ്രവാഹമാണു” മഭ്ധ്യ 

രേഖാ ഡിഫ് ട്. മഭദ്ധ്യരേഖ അതിനെ ഉത്തര ഡിഫീ്ട് 

എന്നും ദക്ഷിണഡിഫ്ട് എന്നും രണ്ടാക്കി വിഭജിക്കുന്നു. 

മ ത്തരപശ്ചിമ ഡിഫട്, ദക്ഷിണപശ്ചിമഡിഫ്ട് 

എന്നി പ്രവാഹങ്ങളുടെ ജനയിതാവു” മദ്ധ്യരേഖയില് 

നിന്നു 45 ഡിഗ്രി അകലെയുള്ള അക്ഷരേഖകളില് 

വിശുന്ന ്വടിഞ്ഞാറ൯ കാറവകളാകുന്നു: 

മധ്യരേഖാ ഡിിഫ്ടിനെറ ഒരു വിഭാഗമാണ് മദ്ധ്യ 

രേഖാവ്രവാഹം. അതു” ആഫ്രിക്കായില്നിന്നു പുരല്പെട്ട 

തെക്കേ അമേരിക്കയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണു പ്രവഫിക്കു 
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ന്നതു്”. സാന്റോക്കു എന്ന മുനമ്പ് അതിനെ വിഭജി 

ക്കുന്നു. അതിലൊരു ഭാഗം വടക്കോട്ട് പ്രവഹിച്ചു കരീ 

ബിയ൯ കടല്. കടന്ന് മെഷ്ണിക്കോ ഉറംക്കടലിലെത്തുന്നു. 

അവിടെനിന്നു അതു” ഗംംഫ്സ്യിം ആയി മാവന്നു. 

മറേറ ഭാഗം ബ്രിസീലിയന് ' പ്രവാഹമെന്ന പേരില് 
തെക്കോട്ടൊഴു കുന്നു. 

മെഗ്ലിക്കോ ഉ റംക്കടലില്നാന്നു പുറപ്പെടുന്ന ഗം 

ഫസ് ടിം ഫളോറിഡ, ബഹാമ എന്നിവയും മദ്ധ്യേ 
യായി വടക്കു കിഴക്കോട്ട് പ്രവഹിക്കുന്നു. തദനന്തരം 

അതു” മു൯ പറഞ്ഞ ഉത്തരപശ്ചിമ ഡിഫ്ടിനന്െറ ഒരു 
ഭാഗമായിത്തിരുന്നു. ഇതു” ഒരു ഉദ്ണൂവ്യവാഹമാണ്.. തന്നി 
മിത്തം ഇതിനു മിതെ ഉത൭തുന്ന പടിഞ്ഞാറന് കാറ൨ 
കറക്ക്” ഇതു” ചുടു നരതകുന്നു. ഈ പ്രവാഹവും കാറവം 
രൂടി ഗ്രേറവബ്രിട്ട൯, പശ്ചിമയൂറോപ്പ” എന്നിവിടങ്ങ 
ിലെ കാലാവസ്ഥയെ മിതമാക്കുന്നു. ശീതകാലത്തെ 
തണുപ്പു കറയ്യൂകുന്നു. 

ഗംഫസ് ട്രിമിനു വടക്കന് അന്തലാന്തികവ്രു 
വാഹം. കനറിസു” പ്രവാഹം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു വിഭാഗ 
ങ്ങളുണ്ട് . ഒന്നാമത്തേതു” സ്യ്ാന്ഡനോവിയ തീരത്തു 
കൂടി വടക്കോട്ടും, രണ്ടാമത്തേതു” ആഫ്രിക്കയുടെ വടക്കു 
പടിഞ്ഞാറന് തിരംവഴി തെക്കോട്ടും പോകുന്നൂ. 

മഭ്യ്യരേഖാ പ്രവാഹത്തിന്െറ ഒരു വിഭാഗമാണു 
ബ്ൂസിലിയന്പ്രവാഹം. അതു” സാന്റോക്കു മുന 
വഖില് നന്നു ഹോണ് മുനമ്പിലേക്കു പ്രവഹിക്കുന്നു. 



റ 

വടക്ക൯ മമദ്ധ്യരേഖാഡ്ധിഫ് ടിന്െറ ഒരു വിഭാഗ 
മാണു് ജപ്പാ൯ പ്രവാഹം അഥവാ കുറോസിവോ. 
ഇതു” തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറന്: 
ഭാഗ തതുനിന്നു ബോർണിയോ. ചൈന എന്നി രാജ്യ, 
ങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവഹിക്കുന്നു. ചൈനയില് 
ചെന്നതിന ശേഷം ഇതു കിഴക്കോട്ടു തിരിയുന്നു. 
അപ്പ്യോഴാണു” ഇതിന ജപ്പാന് പ്രവാഹമെന്നു പേര് 
പറയുന്നതു്. ഇതു” വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് ഡ്രിഫ്ടിന്െറ 
ഒരു വിഭാഗവുമാണ്. അവിടെ ഈതുന്ന പടിഞ്ഞാ. 
റന്കാറ൨് ഈ പ്രവാഹത്തെ ബ്രിട്ടീഷു” കൊളംബി; 
യവരെ എത്തിക്കുന്നു. പിന്നെ പ്രവാഹം തെക്കോട്ട് 
തിരിയുന്നു. പശ്ചിമ യൂറോപ്പില് ഗം സ്ട്രീംകൊണ്ടു. 
ണ്ടാകുന്ന വ്രുയോജനം ബ്രിട്ടീഷു” കൊളംബിയയില്, 
ജപ്പാന് പ്രവാഹംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു. 

വടക്കെ ധ്രവത്തിദംത് നിന്നു പുറപ്പെട്ട ഗ്രിന്ല 
ണ്ടിന്െറ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാവമായി പ്രവഹിക്കുന്ന 
ഒന്നാണ് ഉത്തരയധ്രുവപ്രുവാഹം. ഇതിരെറ ഒരു വിഭാ 

ഗമാണ് ലാബ്രഡോര് പ്രവാഹം. അതു ലാബ്രഡോര്. 
തീരത്തുകൂടി പ്രവഹിക്കുന്നു. 

ലാബ്രഡോര്, ബ്രിട്ടീ ഷുദ്പിപുകഠം, എന്നിവിടങ്ങ. 

ക്ലെ കാലാവസ്ഥ തമ്മിലുള്ള അത്തരത്തിനു്” ഈയ 

ലാബ്രഡ്ധോര് പ്രവാഹമാണു” കാരണം. ഇതില്ക്രടി. 

മഞ്ഞുകട്ടകഠം ഒ ലിച്ചവരും. സ്കൂ ഫെരണ്ട് ലണ്ട് 

ബാങ്കാസ് എന്നു പേരായ ഉന്നതതടരൂപവല്ക്കരണ. 

ത്തിന്” ഇതു സഹായമായിത്തിരുന്നു. 



ജപ്പാന് പ്രവാഹത്തിന്െറ ഒരു വ്വിഭാഥമാണട് കാലി 

ഫര്ണിയാ പ്രവാഹം. ബ്രിട്ടീഷു കൊളംബിയയില് 

നിന്നു ഇതു തെക്കോട്ടൊഴു കുന്നു. ഇതു കാലിഫര്ണിയ 
യുടെ തീരത്തുക്രടി പ്രവഹിക്കുന്നു. 

ദക്ഷിണയധ്രുവത്തില്നിന്നു വടക്കോട്ട ഒഴുകുന്ന ശീത 
മായ ഒരു പ്രവാഹമാണ് അ൯റാര്ട്ടിക്ക് പ്രവാഹം. 
അതു അല്ല കിഴക്കോട്ട തിരിയുന്നു. അതുകാരണം 

തെ൭ന് കടലുകറം നന്നാ തഞുത്തിരിക്കുന്നു. 

തെക്കുപടിഞ്ഞാന് ഡിഫ് ടിന്െറ ഒരു ഭാഗമാണ് 
ബന്ഗ്വില പ്രവാഹം. അതു തആആ:ിക്കയടെ പടി 
ഞ്ഞാവഭാഗത്തുക്രടി വടക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നു. 

അഭ്ധ്യായം 4. 

വര്ഷ്വം. 
ഷന 

വഷത്തെ സംബന്ധിച്ച ഭൂമിയെ മിതവഷ്പ്രദേശം 
അമി തവര്ഷപ്രദേശം അനാവര്ഷ പ്രദേശം എന്നി 
ങ്ങനെ മൂന്നാക്കി വിഭജിക്കാം. പുല് പ്രദേശങ്ങളെ മിത 
വര് ഷപ്രദേശങ്ങളെന്നാ. കൃഷിചെയ്യാവുന്ന വ്രദേശ 
ങെ അമിതവഷ്വ്രദേശങ്ങളെന്നും, മരുഭ്ൂമികളെ 
രനാവര൪ഷ പ്രദേശങ്ങളെന്നും ഗണിക്കാം. 

1! ം ക പുല്ല്” സമൃദ്ധിയായി വളരുന്നതിന് ആവശ്യമായത്ര 
മഴ ഡുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളെയാണു” മിതവര്ഷസ്ഥ ലങ്ങ 
മെന്നു നാമകരണ ഷ്ട ലി കരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള തൂ ടു 



ച 13 

ലോകത്തിലെ പ്രധാന മേച്ചില് സ്ഥലങ്ങഠം. 

(1) റോക്കികംക്കും 115 ഡിഗ്രി അക്ഷാംശരേഖ 
സമൂ മദ്ധ്യ കിടക്കുന്ന കനഡിയന് മേച്ചില് സ്ഥലം. 

(9) 100 ഡിഗ്രി അക്ഷാംശരേഖയ്ു,, പടിഞ്ഞാ 

കിടക്കുന്ന ഐക്യനാടുകളിലെ മേച്ചില്സ്ഥലം. 

(3) ലാനോസ്്, പമ്പാസു”, എന്ന്ന്ത്യാദി നാമ 
ഞങ്ങളാല് അറിയപ്പെടുന്ന തെക്കേ ല്മേരിക്കയിലെ മേ 
ച്ചില് സ്ഥലം. 

(4) ആഫ്രിക്കയിലെ മഭ്ധ്യരേഖാവനവ്രദദശങ്ങം 
ശ്൭ വടക്കും തെക്കുമായി കിടക്കുന്ന സവാനമേച്ചില്സ്ഥ 
ലഠ. 

(5) തെക്കുകിഴക്കന് റഷ്യയിലെ മേച്ചില്സ്ഥലം 
എന്നിവയാകുന്നു. 

കൃനിചെയുന്നതിനു ആവശ്യമായത്ര മഴയുണ്ടാകുന്ന 
പ്രദേശങ്ങളെ യാണു് അമിതവഷ്വ്രദേശങ്ങളെന്നു” ഉദ്ദേ 

ശിച്ചിട്ടള്ള തൂ”. 

ലോകത്തിലെ പ്രധാന കൃഷിപ്രദേശങ്ങറം. 

(1) തെക്കേ അമേരിക്കാ, ആഫ്രിക്ക, വാച്ചു" ഇന് 

ഡീസ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ മദ്ധ്യരേഖാഡ്ര ദേശങ്ങം. 

(2) ഏഷ്യയിലേയും ആസ്ത്രലേഷ്യയിലേയും വപ 

വാഫഹിനിക്കാററ് തുന്ന പ്രദേശങ്ങറം. 
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(ദ) വടക്കേ അമേരിക്ക, തെക്കേ അധഗേരക്കു, 
യൂറോപ്പ, തെ്ദപടിഞ്ഞാറന് ആഫ്രിക്ക, തെക്കപ 
ടിഞ്ഞാറ൯ ആസ്ര്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളില് വിഗശുന്ന 
പടിഞ്ഞാറന് കാറവകളില്ന ന്നു വഷം ലഭിക്കുന്ന 
പ്രദേശങ്ങം, എന്നിവയാകുന്നു. 

ഏഷ്യയിലെ വഷവാഫഹിനിക്കാററ പ്രദേശങ്ങളില് 
പ്രധാനമായതു” ഇ൯ഡ്യതന്നെ. ഇവിടെ തെക്ുപടി 
ഞ്ഞാറ൯.. വടക്കുകിഴക്കന് എന്നിങ്ങിനെ രണ്ടു വഷവാ 
ഹിനിക്കാറവ് ഉനതുന്നുണ്ടു്. തെക്കു പടിഞ്ഞാറന് 
കാററിനാണു' പ്രാധാന്യമധികം. ആ കാററ് ഉൃതുന്ന 
റ്റല്ലാസ്ഥലത്തും മഴ ഒരുപോലെ പെയ്യന്നില്ല. പ 
ശ്ചിമഘട്ടത്തിന്െറ ചരിവുകളില് കൊല്ലത്തില് ശരാ 
ശരി 1 ഞ്ച് 49 വെഡ്ുഠ. തചതിനദിയുടെ തെ 

ക്9 ഭാഗത്തു” കൊല്ലത്തില് ശരാശരി 100 ഇഞ്ചു” 2ഴപചപെ 
നുന്നുണ്ടു. എന്നാരു ആ നദിയുടെ വടക്കുഭാഗത്തു 
മഴ നന്ന കുറവാണു്. ഗുജറററില് ശരാശര। 20 ഇഞ്ചു 
മഴയും, കറാച്ചിയില് $ ഇഞ്ചുമഴയും മാത്രമേ പെയ്യു 
ന്നുള്ള . 

ബമ്മയില്ം ആസ്ത്രാമിലും. ശരാശരി 100 ഇഞ്ചും, 
മാഴ്വയില് 0 ഇഞ്ചും, ബങ്കാഠം മുതലായ സ്ഥലങ്ങ 
ളില് 0) ഇഞ്ചും മഴ പെയ്യുന്നു. 

ലോകത്ത।ല്വെച്ചു ഏററവുമധികം മഴപെയുന്നതു 
ഹിമാലയത്തിലെ ചിറാപുഞ്ചിയിലാകന്നു. അവിടെ 
കൊല്ലത്തില് ൧00 ഇഞ്ചിലധികം മഴപെയ്യും. 
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വടക്കുകിഴക്കന് കാറ൨കൊണ്ടു മുന്പറഞ്ഞ കാ 
റവ൨കൊണ്ടു ്ടാകുന്നത്ര മഴ പെയ്യന്നില്ല. 

കം 

മദ്ധ്യധരണ്യാഴി തീരത്തെപ്പുററിയും പ്രത്യേകം 

പ്ൃസ്ലാവിക്കേണ്ടതത്രെ. അവിടത്തെ വേനല്ക്കാലത്തു 

വലി യു ടാ, ശീതകാലത്തു” വലിയ തണുപ്പോ ഇല്ല. 
അതുകൊണ്ടു” ഇവിടെ നാനാതരത്തിലുള്ള പഴങ്ങഠം 
സമൃദ്ധിയായി വമരുന്നു. റെയിന്, ഫ്രാന്ഡ് , ഇററ 
ലി, ഗ്രീസ് എന്നിവയാണു” മത്ചയധരഞണ്യാഴി തിര 
൮൮ ദേശ. 

അമതവഷവിഭാഗത്തിലെ മറൊരു പ്രദേശമാണ് 
കാടുകഠം. ലോകത്തിലെ ഏതു മലകളിലും കാടുകളു 
ണ്ട്. ഹിമാലയം, പശ്ചിമഘട്ടം, റോക്കി, ആന്ഡിസ്് , 
അപ്പുലാച്ചിയന്സു്”, ആല്ല സ്, ഡിവൈഡിംഗ് റെ 
ഞ്ച്, ഹ്ന്നിവ നോക്കുക. മലകളിലെ കാടുകഠംക്കും 
പുറമെ ചില പ്രത്യേക വനപ്ര ദേശങ്ങഠം തന്നെയുണ്ടു”. 
അവ തെക്കേ അമേരിക്ക, ആഫ്രിക്ക, ഡച്ചഇന്൯ഡീസ് , 

എന്നിവിടങ്ങളിലെ മഭല്യരേഖാ പ്രദേശത്തുള്ള കാടു 
കഠം.,വടക്കേ അമേരിക്ക, യൂറോപ്പു, ഏഷ്യാ എന്നി 
ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ വടക്കന് കാടുകഠം , വടക്കെഅമേരിക്കാ, 
യൂറോപ്പു”, ഏഷ്യാ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കിഴക൯ കാ 
ടകം, എന്നിവതന്നെ. 

ഇനി പറയേട്ടെതു മരുഭൂമികളെ പ്പററിയാണു. പ്ര 
ധാന മരുഭൂമികറം ടണ് ഡ് റാസ്, ബാരന് ലാണ്ട് സ് , 
നെവാധ, ൭൪ററ, അരിസോന; ന്പൂമെക്സിക്കോ, സഹാറു 
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ലിബിയ, അറേബിയ, ഗോബി, അനകാമ, കല” ഹാര ।, 

ആസ്ര്രരേലിയന് മരുഭൂമി! എന്നിവതന്നെ. 

ഒരു സ്ഥലത്തു മഴ തീരെ  ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിനു 
മുന്നു കാരണങ്ങള ണ്ടാകാം. ഒരു പ്രദേശം പവ്ൃതനിര 
കളാല് ചുററപ്പെട്ട കിടക്കുകയാണെങ്കില് അവിടേക്കു 

വര്ഷ വാഹിനി ക്കാറവകഠം പ്രവേശിക്കുന്നതല്ല. സമു 

ഭൂതിരത്തു നിന്നു വളരൌധികം അകലെ കിടക്കുന്ന 
റ്രദേശങ്ങളില് പ്രവേശിക്കുന്ന വഷ്വാഫിനിക്കാററില് 

നീരാവി! തിരെ ഇല്ലെന്നു തന്നെ വരാവുന്നതിനാല് അ 

വിടെ മഴയുട്ടാകുന്നതല്ല. നിരാവിയുള്ള വഷവാഹിനി 
ഗഠാറ൨ പ്രവേശിച്ചാലും അതിനെ തണുപ്പ്ിക്കുവാ൯ 

മശൈത്യമില്ലെന്നു വന്നാലും മഴ പെയ്യുന്നതല്പ. ഈപറ 

ഞ്ഞവയ ൪ മുന്നിലൊരു കാരണമുണ്ടായാലു മഴ ചെ 

യ്യാതെ വരുന്നതത്രെ. 

ലോകത്തില് നാനാസ്ഥലങ്ങളില് പെയ്യുന്ന 29 
യുടെ ഒരു കണശഃ നോക്കുക: ന 

സ്ഥലം കൊല്ലത്തില് വര്ഷം 

1. ചിറാപുഞ്ചി! 500 ഇഞ്ചു. 
നം ലണ്ട൯ 2 91.9 ൭൭) 
9. കല്ക്കത്ത 0 5 
4: മെല്ബണ് 2 624 ? 
5. സിംഗപൂര് റ 
6. തൃശ്ശിവപ്പേരൂുര് 195 കം 



നി 

ഒരു സ്വലത്തു” ഒരു കൊല്ലത്തില് ഇത്ര മഴ പെ 
യ്യുന്നുവെന്നു നാം കണക്കാക്കുന്നതെങ്ങിനെ? വര്ഷമാചക 
യന്ത്രങ്ങളടെ സഹായം കൊണ്ടു തന്നെ. വഷ്മാപക 
യന്ത്രങ്ങഠം ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്ങിനെയെന്നു നോക്കാം. 

അടി മുതല് ധച്് ഇവരെ സമവ്ൃത്തമായ ഒരു കുപ്പി 

എടുക്കുക. കുപ്പിയുടെ വ്യാസവും പരിധിയും ഇത്രയാ 
ണെന്നു നമുക്കുറിവുണ്ടായി രിക്കണം. കപ്പ്രിയിന്വേരു 
ഇഞ്ച് വരകഠം കുറിക്കുക. പിന്നെ കുപ്പിയുടെ വായ് 
നല്ലപോലെ അടയുന്ന ഒരു ചോര്പ്പു് കുപ്പിയുടെ വാ 
യില് വയ്യൃക. ഉയര്ത്തി കെട്ടിയിട്ടുള്ളതും തുറന്ന സ്ഥ 
ലത്തുളള തുമായ ഒരു തറയിന്മേല് ഇയ കുപ്പിയും ചോ 
ര്പ്പം വയക. മഴ പെയ്യമ്പോഠം വെള്ളം കപ്പ്ിക്ക 
കത്തു പ്രവേശിക്കുന്നതാണു. ദിവസം തോവം നിശ്ചി 
തസമയത്തു കുപ്പിയിലുള്ള വെള്ളം അളക്കുക. ഇങ്ങിനെ 
ദിവസം തോവമുള്ള, അളവു കറിച്ച വയ്യ്യന്നതായാല് 
കൊല്ലത്തിലാകെ എത്ര മഴ പെയ്തുവെന്നും അറിയാവു 
ന്നതത്തെ. റ 



രന്ടാഠം ബഖസ്ഡ്വം, 

അദ്ധ്യായം ന 

ആഫ് റാക്ക. 

കിഴക്കെ അര്ഭ്ധഗോളത്തെ പഴയ ലോകമെന്നും. 
പടിഞ്ഞാറെ അര്ദ്ധഗോളത്തെ പുതിയ ലോകമെന്ന 
മാണല്ലൊ പറഞ്ഞുവരാരള്ളതു”. കിഴക്കെ അര്ദ്ധഗോ 
ത്തില് ആസ്യ, ടൂദ്ാപ്പ്, ആഫ്രിക്ക, ആസ്റ്രേല് യാ 
എന്നിങ്ങനെ നാലു” വന്കരകളണ്ടു”. ഇവയില് യൂറോ 
പ്പിലെ നിവാസികളാണ് ഇന്നു പരിഷ്ട്യാരത്തില് മുന്ന 
ണിയിരു നില്ക്കുന്നതു”. അവരുടെ പരിശ്രമത്തിനന്െറ 
ഫലമായി ട്ടാണല്ലൊ പുതിയ ലോകം തന്നെ കണ്ടുപ। 
ക്കപ്പെട്ടു”. പുതിയ ലോകമെന്നു പറയുന്ന അമേ 
രിക്കയെപ്പുററി സാമാന്യമായ ജ്ഞാനം സ് ദ്ധമായിട്ട ഷൂട 
ആഫ്രിക്കയെപ്പുററി യൂ റോപ്യ്യന്മാക്ക വളരെ അറിവൊ 
ന്നുമില്ല; അതുകൊണ്ടു അവര് ആഫ്രിക്കയെ അജ്ഞാത 
ഖന്ധം; അന്ധഖണ്ധമെന്നും മറവം വിളിക്കുന്നു. 

ഇങ്ങിനെ ആഡഫ്ര്ിക്കയെപ്പററി യൂറോഫ്യന്മാക്കു 
വകുരെ അധികം അറിവ സദ്ധമാകാതിരിപ്പാനുമുള കാര 
ങ്ങക്ക്? ആഫ്രിക്കയുടെ അകഭാഗത്തേക്കു പ്രവേ 
ശ്പ്പാനുള്ള വൈഷമ്യം തന്നെയാണു” ഇതിനു പ്രധാന 
കാരണം. ആഫ്റിക്കയുടെ അകഭാഗത്തെപ്വുററി വളരെ 
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കുറച്ചു ജ്ഞാനം മാത്രമേ ഇന്നും സിദ്ധമായിട്ടളള. അതു 
തന്നേയും ഇരയ്യിടെയായിട്ടാണു താനും. ആഫ്റിക്ക 
യുടെ വടക്കേതിരത്ത ക്രൂടി അറബികഠം വളരെകാലം 
മുമ്പുമുതല് തന്നെ യാത്ര ചെയ്യിരുന്നുവെന്നതു വാസ്തവം 
തന്നെ. നൈല്തടമായ ഇ൭ജിപ തും വളരെ പ്രാചീന 
കാലംമുതൽ പ്രസിദ്ധമായിരുന്ന പ്രദേശം തന്നെ. 
ആയുന്മാര ഇന്ത്യയില് പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ 
ഈജിപ് തുകാര് പരിഷ'കൃതരായിരുന്നു. അബികളായ 
കപ്പവടക്കാര ആഫ്റിക്കയുടെ ചെങ്കടല് തീരത്തു വ്യാ 
പാരം നടത്ജകുകയും, അറബികളായ കടല്ക്കള്ളന്മാര് 
ആ തീരത്തു കവച്ചു നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിലും 
ആഫ് റിക്കയുടെ അകഭാഗം ആജ്ഞാതമായിതന്നെയാ 
യിരുന്നു. 

ലോകത്തിലെ ഏററവും വലിയ മരുഭൂമിയായ സ 
ഹാറ ആഫാറിക്കയുടെ ഉത്തരാര്ദ്ധത്തി ലാണു. മഭ്ധ്യാ 
ഫ്രരിക്കായിലെ ജനങ്ങം അതുകൊണ്ടു യൂറോപ്പിലേക്കു 
കടക്കുവാന് ഉത്സാഹിക്കയു ണ്ടായില്ല. മദ്ധ്യ പ്ൂഷ്യയിലെ 

തആആയയന്മാര യൂറോപ്പിനെ ഒന്നിലധികം തവണ ആക്ര 

മിക്കയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു". എന്നാല് ആഫ്രിക്കയുടെ മധ്യ 
ഭഗത്തെ ജനങ്ങം അങ്ങിനെ ചെകയ്യയണ്ടായിട്ടില്ല. 
മദ്ധ്യാഫ്റി യിലെ ജനങ്ങാം സമുദ്രംവഴിക്കും യൂറോ 
പ്പിലെത്തുക ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവര് ഒരിക്കലും നാവി 
കരായിരുന്നിട്ടില്ല. ആഫ് റിക്കയുടെ തീരങ്ങളില് നല്ല 

ദവിചുകമോ, അര്ദ്ധദവിപുകളോ ജുല്ല. അതുകൊണ്ട് 
തആആഫ്റിക്കഷയിലെ ജനങ്ങറംക്കു സമുദ്തരണത്തിന് തആ 

ഗ്രഹമോ സെൌരകയ്യമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. യൂറോപ്പില് 
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നിന്നും, ഏഷ്യയില് നിന്നും ജനങ്ങം ആഫ് രീക്ക 

യിലേക്കും ചെല്ലകയുണ്ടായിട്ടില്ല. സഹാറയാകുന്ന മണ 

ലാരണ്വം തരണം ചെയ്യുന്നതിനു്” ഒരു മാഗ്രമേ ഉള. 

അതു? ഒട്ടകത്തിന്െറ പുറത്തു കയറിയിട്ട തന്നെ. ഒട്ട 
കത്തിന്െറ ജന്മഭൂമി ആഫ് റിക്കയല്ല. അറേബിയയി ര 

നിന്നു ഒട്ടകങ്ങളെ കൊണ്ടു ചെനത്ിനു ശേഷമേ ജന 

ങ്ങറം സഹാറയെ തരണംചെയ്യുവാന് ഉദ്യമിക്കുകയണ്ടാ 
യിട്ടുള്ള. ആഫ്രിക്കയുടെ ഉത്തരതിരത്തു അറബികഠം 
സാധാരണമായി സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായിട്ടണ്ടു് . മെറോ 

ക്കോ, ടിപ്പ്യൊലി., അബിസീനിയ എന്നിവ ഇന്നും അറ 
ബിരാജ്യങ്ങളാണു താനും. 

ആഹ്ലിക്കയില് സഹാറയില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളുടെ സ്ഥി 
ത എന്താണു? അവിടേയും രാജ്യത്തിന്െറ ഉള്ളിലേ 
ിഒമുള. പ്രവേശനം വിഷമമാണു”. യൂറോപ്പിലെ ബാം 
ടിക്കടല് അ ഡ്ധിയാററിക കടല് എന്നിവ നോക്കുക. 
അങ്ങിനെയുള്ള കടല്യകറം ആഫ്രൂി യി ലില്ല. ഗംഗാ, 
റൈന്, യാങ്ങ്ടിസ്പ്യാങ്ങും എന്നിവയോട താരതമം 
ചെയ്യാവുന്ന നദികളും ആഷ്ര്ിക്കയി ലിറ. വിദേശിയക്ക 
ആഫ്രിക്കയുടെ തിരത്തു ഇറങ്ങവാനും ഭയമാണു”. കരയ്്ി 
റങ്ങിയാല് വെള്ളവും ഭക്ഷണവും കിട്ടുന്ന കായ്യം വിഷമ 
മാണു്. കടല് തിരത്തിലധിക ഭാഗവും അത്ര ഫലവത്ത 
ല്ലാത്ത പ്രദേശമത്രേ, ഫലവത്തായ സ്ഥലങ്ങളു ണ്ടെങ്കില് 
അവ ആദരാഗ്യകരങ്ങളല്ല. ഗിനി ഠം ക്ടെലിനെറ തീര 
പ്രദേശം കപ്പ സിദ്ധമാണ്: ആ പ്രദേശത്തെ യൂറോപ്യയ 
ന്മായടെ ശ്മശാനസ്ഥലധഗെന്നാണു് “പറഞ്ഞുവരുന്നത്. 
അവിടത്തെ പനി പിടിച്ച മരിച്ചിട്ടള്ള യൂറോപ്യന്മാര് 

കി 
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ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല. തിരപ്രദേശം കടന്നു” അകത്തു 
പ്രവേശിച്ചാലും ഒരു പാനമഥനെറ ഗ്രഹപ്പിഴ തീരുന്ന 
തല്ല. ആഫ്രിക്കയിലെ ഒന്നതതടത്തിന്െറ അതിത്തികറം 
നമു ദഭിമുഖമായി കാണാം. കടല്തിരത്തുനിന്നു നോക്കി 
യാല് ഇതൊരു മലനിരയാണെന്നു തോന്നും. ചില സ്ഥല 
ങ്ങളില് ഇങ്ങിനെയുള്ള സോപാനപടികഠം മുന്നോ 
നാലോ തന്നെ ആയിരിക്കും. മററ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളില് നദി 
കറം വ്രയോജനകരങ്ങളാണെങ്കില് ആഫ്രിക്കയിലെ നദി 
കളു ം ഗുണമുള്ള വയല്ല. ഉന്നതതടത്തിന്െറ അത്ത്തിക 
ഒ]ല് അവയില് ഭയങ്കരകങ്ങളമായ വെള്ള ച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ടു”. ഈ 
വെള്ള പ്പാട്ടങ്ങളെ കടന്നു” കപ്പുലുകളോ വഞ്ചികളോ 
രാജ്യത്തിനകത്തു പ്രവേശിക്കുന്നതല്ല. ഇത്ര വളരെ കാലം 

ആഫ്രി 9 അജ്ഞാതമായി കിടന്നതിനുള്ള പ്രധാന 

കാരണം ഇതായിരിക്കണം. 

ഇത്ര കഷ്ടപ്പാടുകംം സഹിച്ച ഭൂഖണ്ഡത്തിനെറ 

അകത്തു എത്തിയെന്നുതന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. അകഭാഗത്തു 

കൂടി സഞ്ചരിക്കുവാനും സെരകയ്യം നന്ന കുറവാണ്. 
ജനങ്ങാം പരിര്ൃതരല്ല, തങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ളത്ര 
വിളവു മാത്രമേ ജന അഠം* കൊയ്യശെടുക്കുന്നുള്ളു. നിരത്തുക 

ളില്പ. തീരപ്രദേശത്തു മാത്രമേ തിവണ്ടിപ്പാതകളുള്ള. 
മണലാരണ്യങ്ങളിലുകള പാതകം ധുമപടലംകൊണ്ടു 

മാഞ്ഞു പോകും. പൃല്ത്തകിടുകളിര ഗ്രാമങ്ങഠം ചുരുഠെ. 

പരിഷ്കൃതരായ ജനങ്ങറം മാത്രമേ കാളവണ്ടികറം ഉപ 

യോഗികക്കുന്നുമഒ. കാടുകളില് ക്രടി വഴി വെട്ടുക പ്രയാസ 

തന്നെ. നദീതിരംങങളില് കൊതുകുകഠം സുലഭമാണ്. കാട്ടു 

ജീവികളുടെ ഉപഭ്ൂവവും കുറല്പ്പൊന്നുമല്ല. തീവണ്ടിപ്പുണി 
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ക്കാലത്തു” സിംഹത്തി'ന്ന യായി ത്തിന്ന മനുഷ്യര് അന 

വധിയത്രെ. സെററ് സ് പഫ്ളൈയുടെ കടിയേറ൨ മരക്കു 

ന്നവരും കോംഗോതടത്തില് നീരവധ് യാണ്. ഇത്നെ 

ല്യാററിനും പുറമേ മഭ്ധ ആഫ്രിക്കയിലെ ജനങ്ങറം തിരെ 

അപരിഷ്ടൃതരുമാണ്ട് . 

ആഫ്രിക്കയിലെ ജനമങ്ങറം കാപ്പിരിവര്ഗ്ഗക്കാരാണ്ഞ്. 
അവര് കൃള്ണവണ്ണമാജതുകൊണ്ടും തആപ്രുിക്കയുചയ തമോമ 
യഖണ്ഡമെന്നു പേര സദഭ്ധച്ച. 

ലോകത്തിലെ പരിഷ്ക്രാരസിന്ധുവിലേക്ക്” ആഫ്രിക്ക 
യില്നിന്നു യാതൊരു വാഫിനിയും പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. 
ഹിന്ദുമതം. ബൃുഭ്ധമതം, മുഹമ്മദിയമതം. മെക്രസ്തവ 

മതം എസ്സിവയുടെ ഉപപത്തി സ്ഥാനമാണ് ഏഷ്യ. 
ആധുനകകാലത്തു ശാസ്ത്രുത്തിന്െറ യൃത്തരംഗമാണു് 
യൂറോപ്പ്. ്൬ഫ്രരിക.യിരു ഇത്തരത്തിലുള്ള യാതൊന്നു 
മില്ല, അതുകൊണ്ടു് ആ ഖണ്ഡത്തെ തമോമയഖണ്ഡ 
മെന്നു പറയുന്നതില് എന്തത്ഭുതം? 



അഭ്ധ്യായ റ് 

ഭൂപൃകൃത।. 

മദ്ധ്യരേഖയുടെ രണ്ടുഭാഗത്തുമായാണ് ഇതിന്െറ 
കിടപ്പ്. മഭ്ധ്യരേഖയുടെ വടക്കു ഭാഗത്തു” ഇതെത്ര 

നിണ്ടുകിടക്കുന്നു ണ്ടോ അത്രതന്നെ തെക്കുഭാഗത്തും നീണ്ടു 

കിടശന്നുണ്ടു് . ഇന്ഡ്്യാരാജ്യത്തിലെ കാശ്മീരത്തിന്െറ 

വടക്കേ അററവും, ആപ്ര്രിക്കയുടെ വടക്കേഅററവും 

ഒരേ അക്ഷരേഖയിന്മേലാണ്. അത് ലാന്തികസമുര്ൂ 
ത്തി ചേക്ഒ തള്ളികിടക്കുന്നതു് വളരെ വീതിയുള്ള ഒരു 
ഭാഗവും, ഇന്ഡ്യന് സമുദ്രത്തിലേക്കു തള്ള കിടക്കു 

നതു വളരെ വിതികറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗവുമാകുന്നു. 
കൊളംബോവില്നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ഒരു കപ്പു ആഫ്രുി 
യിലെ മ൭൮ാ൯ നാലു ദിവസം സഞ്ചരിക്കണം. മഭ്ധ്യ 

ധരന്യോഴ്ി ഈ ഖണ്ഡത്തെ യൂറോപ്പില് നിന്നും, ചെം 
ടൽ ഇതിനെ ഏഷ്യയിരുനിന്നും വേര്തിരിക്കുന്നു. 

ഈ വ൯കരഡ്്യ, ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ടു. അവ 

താഴെ കാണുന്നവയത്തെ. 

(1) മറേറതുഭൂഖണ്ഡത്തിനെറയും ഇത്രവലിയൊരു 

വിഭാഗം ക്രാന്തിവലയത്തിന്നകത്തില്ല. ആഫ്രിക്കയുടെ 

പത്തില് ഏഴുഭാഗം ക്രാന്തിവലയത്തിന്നകത്തത്തെ. ത 

(ഉ) മറേറതു ഭൂഖണ്ഡവും സമുദനരച്ചരനന്ുനു 

ു ് റു 
മത്ര യരത്തിലല്ല കിടക്കുന്നതു”. 
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(8) മറേറതു ഭൂഖണ്ഡത്ത്നേറയും കടല്ക്കര ഇത്ര 

ചൊല്പല്ല. 

(4) മറേറതു ഭൂഖണ്ഡത്തിലും ഇത്ര ഉഷ്ഘൂമി ല്ല. 

(5) ആഫ്രിക്കയിലെ ഏതുനദിയിലും വെള്ള ്പാട്ട 
മുണ്ടു്. 

ആഫ്ര്ിക്കയയ്ച വടക്കുനിന്നു തെക്കോട്ട 5000 നാഴിക 
നിളവും ഏതാണ്ടു അത്രതന്നെ വീതിയുമുണ്ടു . ആകെ 
വിസ്താരം ഒരുകോടി പതിനഞ്മുലക്ഷം ചതുരശ്ര നാഴി 
കയാകുന്നു. ഇതു യൂറോപ്പിന്െറ മുന്നു ഇരട്ടിയും ഏഷ്യ 
യുടെ മുന്നില് രണ്ടു ഭാഗവുമാകുന്നു. 

കടല് റീം ചൊധ്വായി കിടക്കുന്നു. യൂറോപ്പില് 190 
ചതുരശ്ര നാഴിക സ്ഥലത്തിനു 1 നാഴിക കടല്ക്കര 
വണ്ടു. ആഫ്രിക്കയില് അതു” ₹505നു 1 വിതമാകുന്നു. 

പട ഞ്ഞാവള്ള ഗിനി കഠം ക്കടല്, വടക്കുള്ള ടരിപ്പോ 
ള ഉ ട്ട, കിഴുക്കു ഏഡന്തുറംക്കടല്, എന്നി 
വയാണ് ധ്യധാനവിടവുകഠ. 

പറയത്തക്ക ഒരു ദ്വിപ) മഡഗാഡ്മ൪ മാത്രമാകുന്നു. 
പ്രമുത യനുസരിച്ചു” ആഫ്രിക്കയെ വടക്കുപടി 

ഞ്ഞാറ൯ പതം വടക്കന് ഉന്നതതടം. തെക്കന് 
മന്നത്തടം, സമുദ്രതിരമൈതാനം, എന്നിങ്ങിനെ വിദ 
ഗാം: 

5 29പടഞ്ഞാറനു മലതടത്തില് ട്ടു വ ഭാഗങ്ങ 
കടു . അവ കരയഷ്ക്ലടുത്തു കിടക്മ ന്ന ലിററില് അററലസ് 



(0 

മലയും അതില്നിന്നു ടെ൯ എന്ന മൈതാനത്താല് വേര് 
തിരിക്കപ്പെട്ടകിടക്കുന്ന ഗ്രേററ അററലസ്റ്റും ആകുന്നു. 

സുവാക്ക് ൯ എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നു പുറപ്പെട്ട നൈ 
ലിനെറ ക ഴക്കും തടാകങ്ങളുടെ പടിഞ്ഞാവമായി ടാന് 
കനി ക്കതടാകത്തിനന്െറ തെക്കേഅതിരുവരെ ഛ്റത്തി 
ലോവണ്ട ഏന്ന സ്ഥലത്തേക്കു പടിഞ്ഞാട്ടുതിരി]യുന്ന ഒരു 
രേഖയുടെ വടക്കഭാഗമാണ് വടക്ക൯ ഉന്നതത്ടം. ഇയ 

ഉന്നതതടത്തെത്തന്നെ സഹാറാമരുഭൂമി. സുഡാനിലെ 
സവാനകംം, മദ്ധ്യരേഖാപ്ര ദേശം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നാ 
യി തിരിക്കാം. 

തെക്കന് ഉന്നതതടം സുവാക്കിന് ലോവണ്ടരേഖയ്യ, 

തെക്കുഭാഗത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഈ തടത്തില് അ 

ബിസിയിയ, സോമ്ലാല പുല്ത്തകിടുകഠം, തെക്ക൯സവാ 

നകം. തെക്കന് പീഠഭൂമി എന്നിവ ഉംപ്പെടുന്നു. 

ഖണ്ഡത്തിനെറ നാലു ഭാഗത്തുമുള്ള. സമുദ്രതീരം 

നന്ന വീതി കറഞ്ഞതാകുന്നു. വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് മലത 

ട്രത്തില് അതു ഫലവത്തായതത്രെ. എന്നാരം സഹാറ 

ടെ വടകം പടിഞ്ഞാറ അതു മരുഭൂമിയാകുന്നു. പടി 

ഞ്ഞാറെ തീരത്തും ലിംപോപ്പ്ോോവിനന്െറ വടക്കുള്ള. കഴ 

ക്കെ തീരത്തും മാവ്]ന് തോപ്പൂകഠം സുലഭമാണു. തെക്കും 

തെക്കകിഴക്കും ഭാഗങ്ങളില് അതു ഫലവത്തായതത്തെ. 

ഇനി നമുക്കു ആഫ്രിക്കയിലെ സ്പാഭാവി കവിഭാഗ 

ങളെപ്പററ ചിന്തിക്കാം. അവ മദ്ധ്യരേഖാവനപ്രദേശം, 



1 

സവാനകറം. മരുഭൂമ।, പുരുത്തഷിടുകറം, മദ്ധ്യധരണ്യാ 
ിതീരം, അബിസീനിയ, നൈല് തടം എന്നിവയാകുന്നു. 

മദ്ധ്യ ആഫ്രിക്കയിലെ വനവിഭാഗത്തില് ഗിനി 
തിരം, കോംഗോതടം. കിഴക്കേത്തിരത്തിന്െറ ഒരു വിഭാ 
ഗം, എന്നിവ ഉറംപ്പെടുന്നു. മഴ സുലഭമാണു”. എന്നാല് 
ഈ പ്രദേശം മൃഷ്ണമേറിയതും, അനാരോഗ്യകരവുമാ 
കുന്നു. ഇവിടത്തെ പ്രധാനവിള വൃകഠം റബ്ബര്. പനയെണ്ണൂ 

ചോളം, കാവത്തു. നാളികേരം എന്നിവതന്നെ. 

വനവ്പദേശത്തിനെറ ഇരുഭാഗത്തുമായി സവാന 
കറം കിടക്കുന്നു. സവാനകഠം തെക്കോട്ടാണ് അധികം 
നിണ്ടു കിടക്കുന്നതു”. മഴ ദുരല്പഭമാണു്. അധികഭാഗവും 
പുല്ത്തകിടുകളത്രെ. 

മണലാരണ്യത്തില് സഹാറയും., കല് ഹാരിയും ൭൭൦ 
പ്പെടുന്നു. 

തെക്കേ ൭൭ ഫ്രരിക്കയിലെ പുല്ത്തകിടുകരംക്കു വെല” 
റ൨' എന്നു പേര. മധ്യധരണ്യാഴിതിരം സുഖമായ 
കാലാവസ്ഥ മുളള തത്രേ. ഫചങ്ങളാണു' പ്രധാന വിളവു 

കം. അബ് സിനിയായില് മഴ സലദമാണു്. 

നൈല് തടമാണു' ആഫ്റരിക്കായിലെ ഏററവും 
ഫലവത്തായ പ്രദേശം. ആഫ്രിക്കയിലെ മലകളെ പ്പററി 
പന്തി വാനുള്ള അവസരം ഇ തൂതന്നെ. 

അററലസു' മലനിര വട.8 പടിഞ്ഞാറെ മുലയില് 
കടക്കുന്നു. അതിനു 900 നാഴിക നീളവും 900 നാഴിക 
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വിതിയുമണ്ടു. പല്പിററില് അററലസു”, ഗ്രെഴിററ് അ 
ററല:ഡ്് എന്നു രണ്ടു വിഭാഗമുണ്ട്”. ടെല് മൈതാനം 
ഇവയും മധ്യേകിടക്കുന്നു. ഏററവും ഉയന്നശിഖരത്തിനു" 
1 4,000 അടിചൊക്ക മുണ്ട് . 

ഗിനി റംക്കടലിനു സമാനരേഖയായി കിടക്കുന്ന 
മലയാണ് കോംഗ് മല. 

കെമറൃണ് സു മുതല് ഓറഞ്ചു നദിവരെ നീണ്ടു കിട 
ക്ദന്ന മലയാണു വെസ് റ൨കോസ്റവറെഞ്ചു”- ഏററവും 
ഉ യന്ന ശിഖരത്തിനു 19,000 അടി ഉയരം കാണും. 

സ്ലൂവെല്സു മലകറം തെക്കുഭാഗത്തു സ്ഥിതിചെ 
യുന്നു. ഡെറ.ന്െബര്ഗ്ഗ്, മത്തോപ്പപോ കുന്നുകഠം എ 
ന്നിവ അടങ്ങിയതാണ്” ഇരസ്യ് കോസ് റവറെഞ്ചു. മത്ത 
പ്പോകുന്നുകം ലീിംപോപ്പ്യോവിനും സാംബസിക്കും 
2 ദ്ര കിടക്കുന്നു. കെനിയമലകളിലുള്ള കെലിമഞ്ചറോ 

വന ഉ0.000 അടിയും. കെനിയമലയൂ, 18.000 അടിയും 
പൊക്കമുണ്ട്. അബിസീനയ൯ മലകലം അബിസി 
നയയി ല് കിടക്കുന്നു. 

ആഡഫ്ര്ി.യിലെ മലകളെപ്പുററി താഴെ കാനനന്ന 
സംഗതികളെ ഓാമ്മവെക്കുക. 

(1) ആഫ്രിക്കയിലെ മലകഠം ഈ ഖണ്ഡത്തിന് 
ഏഷ്യയും യൂറോപ്പുമായുള്ള ബറഡത്തെ കാണിക്കുന്നു, 
അരററലസു മലനിര സ്റസെയിനിലെ സീരനെവാഡയുടെ' 

തുടര്ച്ച യാണു”. അപ്പുകാരം അവ ഇററലിയിലെ അപ്പ 
൮) ി ഗ് ഗ് ഴം യം നഠ)൯സു മലകളുടെ തുടര്ച്ചുയുമാണു്. 



റ്റ 

(൭) മലകാം സമുഭ്ൂതീരത്തിനു സമാനരേഖയായ। 

കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടു തീരങ്ങളില് വിട വുകഠം ദുരല്ലഭം. 

(8) ഖണ്ഡത്തിന്െറ മുമളിലേക്ക പ്രവേശിക്കുവാ 

നുള്ള മാര്ഗ്ഗത്തെ അവ തടയുന്നു. 

റു ി 
(4) മലനിരകളുള്ള തുകൊണ്ടു നദികളുടെ ഗത്ക്ക 

വക്രത ഭവിക്കുന്നു. 

സഹാറ-ആഫ്ര്രി യുടെ ഉത്തരഭാഗത്തു പടിഞ്ഞാ 
റെ അററം മുതല് കിഴക്കേ അററം വരേയും മഭ്ധൃയധര 

ണ്യാഴി മുതല് സുഡാനിലെ സവാനകഠം വരെയും ഒരു 
മണലാരണ്യം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. ഇതിന്െറ മഭ്ധ്യ 

മാണ് നൈല്തടം. ഈ മണലാരണ്യത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം 
സഹാറയാകുന്നു. മണലാരണ്യത്തിന്െറ മറ൨ ഭാഗങ്ങറം 
ലിബിയന്. അറേബിയന്, നുബിയന് എന്നിവ തന്നെ. 
സഹാറയും പരന്ത്രിസ്സ സുഡാനും ക്രൂടി 99 ലക്ഷത്തില 

ധികം ചതുരശ്രനാഴക വിസ്കാരമണ്ടു'. 

ടിബ സ്റ്രിമലകം സഹാറയെ രണ്ടു. ഭാഗമാക്കി വിഭ 
ജിക്കുന്നു. ഈ മലകറഠം തെക്ഷ കിഴക്കു നിന്നു വടക്കു പടി 
ഞ്ഞാട്ടു ചാഞ്ഞു കിടക്കുന്നു: ഇവ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ 
മന്നതതടത്തിനെറ തുടര് പ്പഷാകുന്നു. 

സഹാറ തന്നെയും ഒരു ഉന്നതതടമാണു്. ഈ ഉന്ന. 
തതടത്തില് ചിലേടത്തു പാറകളും, ചിലേടത്തു കരി 
പ്ലം മറ൨ ചലേടത്തു മണലും കാണുന്നു. 

3 
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വെള്ള മില്ലായ”“മ തന്നെയാണു്” ഈ മണലാരണ്യ 
ത്തിനു കാരണം. സഹാറയില് ഒരു ഭാഗം അശ്വാക്ഷ . 
രേഖ ിലും മറെറാരു ഭാഗം വാണിജ്യവാത പ്രദേശത്തിലും 
ഉ ംപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

സഹാറയിലെ മണല് ദിനംപ്രതി വര്ദ്ധിച്ചു വരിക 
യാണു്. ശിതോജഷ്ക്കസ്ഥിതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാ 
ണ് ഇങ്ങിനെ സംഭവിക്കുന്നതു”. ശീതകാലത്ത്” പകല് 

0 ഡിഗ്രി ഫാറന്ഫീററ് കഷ്ടവും രാത്രി ഒ9 ഡിഗ്രി 
മൃറ്്ലവ്യമായിരിക്കും. കാററടിക്കുന്നതുകൊണ്ടു” ചെറിയ 
പാറക്കഷണങ്ങഠം വലിയ പാറക്കഷണങ്ങളി ന്മേല് പതി 
ക്കുകയും തന്നെത്താനെ പൊട ഞ്ഞുപോകയും ചെയ്യുന്നു. 

സൈമൂണാണു' ഏററവും ഭയങ്കരമായ കാറ൪'. 

അവിടവിടെയായി മരുപ്പച്പകളു ണ്ട്”. പ്രധാനമായ 
മരുപ്പു പകരം ടാഫിലറവ് , ടവാററ, അയിര് എന്നിവ 
യാകുന്നു. മരുപ്പ പ്പകളിലെ . പ്രധാനവിളറു” ഇരന്ത 
പയുനതന്നെ. മറെറാരുവിഭവാണ്' ഉപ്പു. മററ ധാന്യ 
ങ്ങളും കൃഷചെയ്തുവരുന്നു. മരുപ്പ പ്ൃകളിചെ ജനങ്ങറം 
തുവരാഗ് വര്ഗ്ഗക്കാരാണു്. ഒട്ടകം, കുത]ര, ആട്ട്, 
എന്നിമൃുഗങ്ങളെകാണാം. കാരവരസാണ് മണലാരണ്യ 
ങ്ങളില് കച്ചവടം നടത്തുന്നതു”. ഒരു സംഘത്തില് 1000 

മുതര? 9000 വരെ ഒട്ടകങ്ങളു ണ്ടാകും. ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ 

രുവല്,, എണ്ണക്കുരുക്കം, സ്വണ്ണും, തോല് എന്നിവ 
യാണ് കപ്പവടസാധനങ്ങഠം. ഒരു ഒട്ടകം 400 റാത്തരു 

ഘനം തൂങ്ങുന്ന ചുമടെടുശ്ദം. ദിവസം 90 നാഴിക 

നടക്കുകയും ചെയ്യു. 



അല്പ്യ യ 69, 

നദികളും തടാകങ്ങള്. 

നദികള് 
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ആഫ്രു'ക്കയിലെ നദികളെ അതലാന്തിക നദികറം. ” 
ഇന്ധ്യാസമുദ്രനദികംം, മദ്ധയധരണ്യാഴിനദികംം എന്നി 
ങ്ങിനെ വിഭജിക്കാം. 

നൈജര, കോംഗോ. ഓറഞ്ചുനദി, എന്നിവയാണു് 
അതലാന്ധിക്' നദികളില് പ്രധാനമായവ: 

നൈജരിന്നു 2600 നാഴിക നിളമുണ്ടു”. അതിന്െറ 
പോഷകനദിയായ ബേനുവില്ക്രടി ഗതാഗതസൌക 
ന്യുമുണ്ടു. നൈജറിനെറ മുഖത്ത് ഒരു മുക്കോണ്ത്തു 
രുത്തുണ്ടു.. 

കോംഗോനദിക്ക് 9800 നാഴിക നീളം കാണും: 
ഇയ നദിയില് ക്രട। അനവധിവെള്ളം പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ടു”. 
വ്്രാ൯ലി പൂഠംസു മുതരു നസ്ത്രാന്ലി പോഠംസുവരെ 1000 

നാഴിക ദൂരത്തോളം നദിയില് ഗതാഗതസൌകമയ്യമുണ്ട് . 
ഈ ഭാഗം നദിയുടെ മഭ്ധയഭാഗമാണുതാനും. നദിയടെ 

ഗത് । വളരെ വക്രമാണ് . ഇതിന്െറ പോഷകനദിക 
കാണ മുബാംഗി, കാസ്റ്റെ എന്നിവ. 

ഓറഞ്ചുനദിക്ക 1000 നാഴിക നിം കാണും. ഇതി 

നെറ പോഷകനദിയാണു് വാം. ഇവ രണ്ടും ഗതാ 

ഗതസെൌരകയ്യമുള്ള വയല്ല. 

ലിംപോലപ്പോ, സാംബസി।, എന്നിവയാണു” ഇന 
ഡ്യന് സമുദ്രത്തിലേക്കു പ്രവഹിക്കുന്നവയിര പ്രധാന 
മായവ. 

ലിംപോ൦ പ്പാനദ് യിരു ഗതാഗതസെരകയ്യമില്ല. 



പ്ര? 

വികശ്ശോറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം. 

സാബേസിയിലെ വിക്തലോറിയാജലപാതം സുഗ 

സിഭ്ധമത്രേ. അതിനു ഒ30 അടി ഉയരം കാണണം. 

ലോകത്തിലെ ഏററവും വലുതും മനോഹരവുമായ ജല 

പാതം ഇതാണു്. സാംബസിക്കു 1600 നാഴിക നിള 
മുണ്ട്. അതിന്െറ പോഷകനദിയാണു” ഷയര്. രണ്ട । 

ലുമില്ല ഗതാഗതസെൌകയ്യം. 



ഗോതമ്പു 

നെല് 
കരി 
ബാര്ലി 

(6ിയഴ ധ൦സഡ 
ന ന അ 

നൈല് 
നദിതട, 

മഭ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലേക്കു പ്രവഹിക്കുന്ന നദികളില് 
പ്രധാനമായതു” നൈല്നദിതന്നെ. അതിന് ഒ$00 
നാഴിക നിളമുണ്ടു് . അതിനെ അപ്പർനൈല്, മിഡില് 
നൈല്, ലേവര്നൈൽ എന്നിങ്ങനെ മുന്നു ഭാഗമാക്കാം. 

ഉത്ഭവസ്ഥാനം മുതല് ലാഡോവരെയുള്ള ഭാഗമാ 

മഓ൮൭ ഭാഗം ആസകലം നദിയുടെ ണ് അപ്പു ൪നൈല്. 

ചിക്ടോറിയാനിയാ൯സയുടെ, പധൃതപദ്ധതിയത്രെ. 
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വടക്കപടിഞ്ഞാറായിരിക്കണം അതിന്െറ ഉത്ഭവസ്ഥാ 
നം. ഈ തടാകത്തിന്െറ പടിഞ്ഞാവഭാഗത്തുക്രടിയാണു് 
നദി ഇതില് പ്രവേശിക്കുന്നതു”. അനന്തരം ഇതു” വട 
ക്ഷ ഭാഗത്തുക്രട! പുറത്തേക്കു പ്രവഹിക്കുന്നു. പിന്നെ 
ഇതു” ആഠംബട്ട് നിയാന്സയില് പവിഴുന്നു. അവിടെ 
നിന്നു” ലാഡോവരെ എത്തുന്നു. 

ലാഡോമുതല് കാര്ട്ടംവരെയുള്ള വിഭാഗമാണ് 
മിഡില് നൈല്. വെള്ളംന്ിറഞ്ഞു ചെളിയായ ഒരു 
പ്രദേശത്തുക്ൂടിയാണു” ഇവിടെ നദിപ്രവഹിക്കുന്നതു”. 
കുറേക്കൂടി വടക്കോട്ട ചെന്നാല് നദിക്ക വൈററ്നൈല് 
ന്നു പേര്. ഈ ഭാഗം ഗതാഗതസെകയ്യമുള്ള തല്ല. 
നദിയില് നിപ്ലുന്ന പുല്ലകറംക്കു സഡ്സ് എന്നുപേര്. 

കാര്ട്ടംമുത൯ സമുദ്രംവരെയുള്ള വിഭാഗമാണു" 
ലോവരനൈ?4. കാര്ട്ടംമുതല് അസ്സുവാ൯വരെ 6 
വെള പ്പാട്ടങ്ങളുണ്ട് . അസ്സവാന് സമുദ്ൂതീരത്തു നിന്നു 
800നാഴിക അകലെയാണു”. അവിടംമുതല് നദിയില് 
ഗതാഗതസൌകയ്യമുണ്ടു”. 

ബാറ൯ഗസന്, ബ്ള,നൈല്, ബ്ളാക്ക് നൈല് 
അഥവാ അത്ബാറ, എന്നിവയാണു” പ്രധാന പോ 
വാക നദികറം. 

നൈദനദ।യിലെ വെളളം ഒരിലൈം വറവുന്നതല്ല. ഭയ രേഖാപ്ര ദേശങ്ങളിലെ മഴയാണു ഇതിനു വ്യധാന 
കാരണം. വിക്ലോ യ, ആറംബര്ട്ടു്, എന്ന് തടാക 
ങ്ങളിരു കൂടിയുള്ള നദി യ്യടെ പ്രവാഹവും ഒരു കാരണ 



40 

മാണു”. പോരെജചില് ബ്മാക്ക്നൈലും, - ബ്, 

നൈല്യം അഖ്ബിസീനിയയില്നിന്നും വളരെ വെള്ളം 
കൊണ്ടു വരുന്നു. കൊല്ലംതോ൨ം നദിയില് ജലവ്രുവാഹ 
മുണ്ടു”. ” അപ്പോം കൈറോവില് സാധാരണയില് 
നിന്നു” ഒ അടിവരെ വെള്ളം കയവം. നൈലിന്െറ 
താഴ്വരയുൂക്ഛ 7, നാഴിക വിതിയുണ്ടു”. നൈലാണ് 

ഈജിപ്പിനന്െറ സ്രഷ്ടാവു”. അആബിസീനിയയില് ന്നിന്നു' 
മുപ്പ മുതലായ ധാതുക്കളും നടിപ്പ് ലെത്തി ചേരുന്നു. 

തന്നിമിത്തം നൈല്ത്തടം ക്രടുതല് ഫലവത്തായി 
തിരുന്ന. നൈലല്ക്രടി 800 നാഴിക ദൂരത്തോളം ഗതാ 
ഗതത്തിനും സെരകയ്യമണ്ടു്. 

ആഫ്രിക്കയിലെ നദികളെ തീരപ്രദേശത്തെ നദി 

കഠം, രാജ്യത്തിന്നു്ളി ലേക്കു പ്രവഹിക്കുന്നനദികം, 
നീളമേറിയ നദികംം. എന്നിങ്ങനെ മുന്നു വിഭാഗമാക്കി 
തിരിഓാം. ആദ്യത്തെ രണ്ടു വിഭാഗത്തിലുളള നദികളും 

ഗതാഗതസൌകയ്യമുളള വയല്ല. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗ 

ത്തിലെ നദികടം സഹാറയിലെ ചാഡ് തടാകത്തിലേക്കും 

കലഹാരി അതിത്തിയിലുള്ള ഗാമിതടാകത്തിലേക്കും 
പ്രവഹിക്കുന്നവയാണ്. മുന്നാമത്തെ ഇനത്തിലുള്ള ന 

ദികളില് ജലപാതങ്ങഠം സുലഭമാകുന്നു. 

ആഫ്രിക്കയിലെ പ്രധാന തടാകങ്ങം വി ് ലോറി 

യാനിയാന്സാ, ആംബര്ട്ട്” നിയാ൯സാ., എഡ്വേര 

ഡനിയാന്സാ. കിവു, ടാ൯ഗനിക്ക, ചാഡ്, നാമി, 

൮സ്ഷോംഫ് ന്യാസ, എന്നിവതന്നെ. 
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ചാഡ്. നാമി, ൨ഡോഠംഫ് എന്നിവ ഉപ്പുവെ 

കുള മുള്ള ത്ടാകങ്ങളാകുന്നു. മറവതടാകങ്ങഠം നദികഠംക്കു 

വെള്ളം ശേഖരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. വിക്കലോറിയ, ആം 

ബര്ട്ട് , എന്നിവ നൈലിനേയം, ടാന്ഗനിക്ക കോം 

 ഗോവിനേയും, ന്യാസ സാംബസിയേയും പുഷ്ഠിപ്പെട 

ത്തുന്നു. 

അദ്ധ്യായം 4. 

വി ദദശീയ പ്രവേഗം: 

വടക്കേ ആഫ്റിക്ക മദ്ധ്യധരണ്യാഴിതീരം തൊട്ട 

കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടു്” ലോ 
കത്തിലെ പ്രാചിനകാല സംഭവങ്ങളില് ആ പ്രദേ 

ശത്തിനും ഒരു ഭാഗമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് ഖണ്ഡ 
ത്തിന്െറ ഭൂരിപക്ഷത്തിനു” ഇങ്ങിനെയുള്ള ലോകസം 
ഭവങ്ങളില് യാതൊരു ഭാഗവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സഹാറ 
മരുഭൂമി തന്നെയാണു” ഇതിനു പ്രധാന കാരണം. ഫിനി 
വയര് ഈര ഷണ്ഡത്തെ പുററിസഞ്ചരിക്കുകയു ണ്ടായെന്നു 
ഒരു ഐതിഫ്്മില്ലായ് കയില്ല. കാര്ത്തജിനിയനായ 

ഹാനൊ എന്ന മഫാന് ആഫാ്റിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറെ 
തീരത്തും നട.ക്ഖയുണ്ടായിട്ടണ്ട് . റോമാക്കാരുടെ കാലത്തു 
കല്വവടക്ഷാർ ആഫ്റിക്കയില് പ്രവേശിക്കുകയുണ്ടായി 
പ്ലെന്നില്ല. നിറൊ എന്ന ചക്രവത്തി ആഫ് റിക്യി 
ലേശ്ദ് ഒരു റോമസംഘത്തെ അയയ്ക്കു യുമുണ്ടായി।. 
അലമക്ണാന്ത്രിയയിലെ ടോലമി രാജാവു. ഭൂമിശാസ്രു സം 
ബന്ധമായ ഗവേഷണത്തിനും ആഫ് റിഭയൈ പാത്രമാ. 

സ 
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എദകയുണ്ടായി. ക്രൈസ്തവം ഏഴാം ശതാബ്ദം മുതല് 
സാര സക്രാരും തദനന്തരം അറബികളും ആഫ്റിക്കയില് 
പ്രവേശിക്കയുണ്ടായി. പിന്നെ വളരെക്കാലത്തേയും 
ഈ അറബികളാണ് ആഫ്റിക്കയെപ്പുററിയുള്ള. വിവ 
രങ്ങറം പരിഷ്കൃത ലോകത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നതു്. 

അങ്ങിനെ യിരി ക്കമ്പോഴാണു” പതിനഞ്ചാം ശതക 
ത്തില് പോത്തൃഗലിലെ ഹെന്റി രാജകുമാരന് പൌര 

സ്ത ഡ്യദേശങ്ങളലേഡ്മക്് ഒരു കപ്പരുമാഗ്ലഗം കണ്ടുപ ടി 
പ്യാ൯ ഉത്സാഹിച്ചതു”. അദ്ദേഹത്തിന്െറ മരണാനന്ത 

രവും പോത്തുഗിസ്റ്റുകാ൪ ഇത്്]ല് ജാഗരൂകരായി രുന്നു. 
1499-ല് ബാര്തലോമഡിയാസു സുപ്പുതിക്ഷ മുനമ്പു 

വരെ എത്തി. 1498-ല് വാസ്ല്യോഡിശാമ കോഴിക്കോട്ടം 
വന്നെത്തി. തദനന്തരം പോത്തു ഗിസ്സ്റുകാ൪ ആഫ് റി 

“ക്കയുടെ കിഴക്കും, പടിഞ്ഞാറം തീരങ്ങളില് കച്ചവട 
സ്ഥലങ്ങറം സ്ഥാപിച്ച. 1652-ല് ലന്താര് ഇന്ന 

ത്തെ കേപ്പുടൌണിന്െറ സ്ഥാനവയം കരസ്ഥമാക്കി. 

മ ദ്ധയധരണ്യാഴിതീരം തുക്കികളുടെ അധിനത്തിലുമായി।. 

ആഫാ്റിക്കയുടെ ഉള്ള ല് പ്രവേശ ക്കുന്നതിന് ഒരു 

കായ്യചരിപാട്! തയ്യറായതു പത്തൊമ്പതാം ശതക 

ത്തില് മാത്രമാണ്. ജെംസുബ്രൃസു് എന്നയാഠം. 

17 68-നും 1709-നാ മദ്ധോേ ബ് ഒ, നൈലിനെറ ത്ഭ 

വസ്മാനത്തെത്തി. 1788-ല് ആഫ്റിക്ക അസോ 

സിയേഷന്൯ സ്ഥാപിതമായി. മങ്കോപാക്കും ലാണ്ടവം 

കൂടി 1ന5-നും 1890-നും മഭ്വ്യേ നൈജര്തടം ആ.സ 

കലം കണ്ടെത്തി. ദെല്ഹം, കാപ്പര്ട്ട൯ എന്നിവര് 
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1997-ല് സഹാറ, സുഡാന് എന്നിവിടങ്ങളില് സഞ്ച 

രിച പാഡ് തടാകവും കണ്ടെത്തി. ലെംഗ് എന്നയാഠം 

ടിബേകൊവരെ സഞ്ചരിച്ചു. തെക്കെ ആഫാറിക്കയില് 

ആ൯ഡ്"റുസ്ലിത്തും അലക്സന്തരും സഞ്ചരിച്ചകൊണ്ടി 

രുന്നു. 1890-ല് ഈജിപ്തിലെ മഹമ്മതാലി സുഡാനും 

1890-ല് പരത്ത്രീസ്സുകാര ആഠംജിരിയയും കരസ്ഥ 
മാക്കി 

1940-ല് ലിവിംഗസ്ററന് തെക്കുനിന്നു കയറി. അദ്ദേ 

ഹം നാമിതടാകം കണ്ടെത്തി. സാംബസിവരെ ചെന്നു 
പോത്തുഗിസ്സ്റുകാരുടെ അങ്കോലയില് ചെന്നുചേന്ന. 
ഗാഠാംട്ടന് മുതലായവര് സാംബസിയുടെ തെക്കുഭാഗവും 
സന്ദശിച്ചു. കിഴക്കെ ആഫ്റിക്കയില് ബര്ററ൯. സ്തീക്ക് 
എന്നിവര 1858-ല് ടാന്കനി ൭. വിക്ലോറിയാ നിയാ 

ന്സ എന്നീ തടാകങ്ങലംവരെ എത്തി. 1964-ല് ബേ 
ക്കര ആഠബര്ട്ടനിയാ൯സ കണ്ടെത്തി. വടക്കേത്ത 
ഫ് റിക്യിരല് ഡോമൂ,൪ റിച്ചേരഡ്സന് സുഡാന് 
ആസകലം നടന്നുകണ്ട . 

പ | 2 ഡോക്ടര് ലിപിംഗ സ്റ്റന് തന്നെയാണു് [966൨നും 
165 19-നും 2 4) കോംഗൊതടം ആസകലം സഞ്ചരിച്ചത്. 
അദ്ദേഹം ഖബൊങ്കമിയോലോ തടാകത്തിനു സമിപംവച്ചു 
കാലഗതി വ്യാപിച്ചു. കെമറ൯ ആ സഞ്ചാരം പൃത്ത്। 
സ്യാക്കാ. 

ഇതുവരെ ബ്രിട്ടിഷുകാരാണു” ഇക്കാര്യത്തില് ജാഗ 
രൂകരായിരുന്നതു'. ഇപ്പ്യോഠം ഇതര യൂറോപ്യന്മാരും ഉത്സു 
കരായി. ബഖല്ജിയത്തുകാര് കോംഗോ തട്ഞ്ില് സ്വത 
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നമായ ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിച്ച. പരന്ത്രീസ്കാര് ആഠം. 
ജീരിയയില് നിന്നു ഉള്ളില് ക്ടന്നു നൈല് വരെയും , ചാ. 
ഡതടാകം വരെയ്യം സഞ്ചരിച്ചു. 1899-ല് ഇരജിപ്പില്. 
അബിപാഷ എന്നൊരാഠം ഉണ്ടാക്കിയ ലഹള ഒതുകട്ടിയ 
തിനാല് ഇംഗ്ലിഷുകാക്ക” അവിടെ പൂല്വാധികമായ വ്ര. 
ബല്യം സിദ്ധിച്ചു. 188 4-താ ജമ്മനി തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്. 
ആഫ് റിക്കയിലെ ടോഗോലണ്ടു കരസ്ഥമാക്കി. 1896-നും: 
1590-നും മദ്ധ്യേ ജമ്മന। കിഴക്കേ ആഫ് റിക്കയിലും. 
ചില സ്ഥലങ്ങഠം കരസ്ഥമാക്കി. 

1884-ല് ലോവര് നൈജരിനെറ തടത്തില് ഒരു: 
ബ്ബിട്ടീഷു സംരക്ഷിതരാജ്യം സ്ഥാപിതമായി. തെക്കെ ത്ത 
ഫ് റിക്കയില്നിന്നു ഇഠഗ്ലീഷുകാര് സാംഖസി, ന്യാസത. 
ടാകം എന്നിവവരെ എത്തിച്ചേന്ന. 1888-ല് ഇ൭ജിപ്പി] 
ല്മാഡിസ്റ്റ് ലഹളയുണ്ടായി. 1898ല് കിച്ചനര്വ്രഭ 
കഴക്കെ സൂഡനും കരസ്ഥമാക്കി. ചെങ്കടല് തീരത്തു 
ഇററലി ഒരു സ്ഥലം സ്ഥാപിച്ചു. 

1994-ല് ബ ൪ലിനില്വെച്ചു നടന്ന സഭയില് യൂറോ. 
പയ്യന്മാരുടെ ഈ സ്ഥലങ്ങഠം കൈവശം വെയ്യുയവാന് 
പര സ്പരാനുവാദം സിദ്ധമായി. പിന്നീടു 1891-ല് മറ 
രുസഭയില് വെച്ചു ചില തിരുമാനങ്ങളും നടന്നു. 1998-ല് 
ഇംഗ്ലണ്ടും ്റാന്സും തമ്മില് നൈജര്കണ്വെന്ഷ൯: 

ന്നാ സന്ധിചെയ്തു; 1899-ര മറെറാരു ഡാക്ശറേഷനും 
൭ ണ്ടായി. 

റു ഈ വിദേശിയപ്രവേശനത്തിന്െറ ഫലമായി 
ൂ റു 

ഇന്നും” ആഫ്റിക്ക എങ്ങനെ ഭാഗിക്കപ്ചെട്ടിരിക്കുന്നു 
൨ 

റ്റ്) നനു നോക്കാം. 



രാജ്ചവിദഭ9നം--ണനങ്ങറം. 

ആഫ്രിക്കയെ സ്വതന്ത്രാഫ്രുക്കയെന്നും, വിദേശിയാ 

ഫ്രിക്കയെന്നും രണ്ടാക്കിത്തിരിക്കാം. 

വിദേശീയാഫ്ര്രിക്കയെത്തന്നെ ബ്രിട്ടിഷാഫ് റിക്കം, 
[ പരന്ത്രിസ്ലാഫ്റിക്കം, ബെരു ജ് യ൯ആഫ് റിക്ക, പോത്തു 

ഗീസ്സാഫ് റിക്ക, ഇററാലിയന് ആഫ് റിക്ക, സ്ത്റാനീഷാ 
പാറി എന്നിങ്ങനെ വീണ്ടും വിഭജിക്കാം. 

സ്വതന്ത്രാഫ് റിക്ക എന്നു പറയുന്നതു ലിബീരിയാ. 
റു 

മെവോക്കോ, ഈജിപ്ത് എന്ന രാജ്യങ്ങളെയാകുന്നു. ഇയ 
ര്വജ്യങ്ങറംക്ക് 1,000.000 ചതുരത്രനാഴിക വിസ്താരം 
കാണും. അബ് സിനിയ ഇപ്പ്പോഠം ഇററലിയുടെ അധീ 
നത്തിലാണു. 

ബ്രിട്ടിഷാഫ് റിക്കയ്യ്് 40 ലക്ഷം ചതുരശ്രനാഴിക 
യും, പരന്ത്രിസ്താഫ്റിക്കയൂു 0 ലക്ഷം ചതുരശ്രനാഴി 

കയും, പോത്തുഗിസ്യ്രാഫ് റിക്കയ്യു,, 10 ലക്ഷം ചതുരശ്ര 
നാഴികയും, ഇററാലിയ൯ ആഫ്രുിക്കയ്മു, 6 ലക്ഷം ചതു 
രശ്രനാഴികയും, സ്റാനീഷാഡ്രമിക്കയ്യും” 194,000 ചതുരശ്ര 
നാഴികയും വിസ്താരമുണ്ടു”. 

ബ്രിട്ടിഷാഫ്രരിക്കയെ പശ്ചിമാഫ്രമിക്ക, പെരരസ്ത്ാ 
ഛഫ്രിക്കം ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, മാ൯ണ്ടൈററഡു ആഡ്രൂിക്ക 
ഷ്വീപുകഠം എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കാം. ലി 
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പശ്ചിമാഫ്ടിക്കയല് നൈജീരിയ, ഗോഡ് കോ. 
സ്ത്, സിരലിയണ്, ഗാമ്പിയാ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും, പൌ 
രസ്ത്പ്യഫ്രു ക്കയല് ആംഗ്ലോ ഇരജപ്ഷ്യന്, സുഡാന്, 
സോമ ലിലാണ്ട് , ഈസ്ത്രാഫ്ര്ിക്ക, കെന്ദിയ, ഉഗണ്ട. 

ന സാ൯സിബാര് എന്നിവയും, ദക്ഷി ണാഫ്രിക്കയില് സ്വാ 
സിലണ്ടു് . ഗുഡ ഫോപ്പ്പ്, നററല് ടാന്സുവന്, ഓറ 
ഞു ഫ്രരീന്നേ റവ്, റൊഡേഷ്യ, നാസലണ്ടു”,. ബക്വാന. 
ലണ്ടു, ബാസുറവലണ്ടു എന്നിവയും; മാന്൯ഡെററഡ് 

ധ 0) രാജ്യങ്ങളില് ടാന് ഗനീക്ക, സൌത്ത് വെ. ആഫ്രിക്ക. . 
കെമറൃണ്സ്, ടോഗോലണ്ടു” എന്നിവയും ഉ റംപ്ലെടുന്നു. 
ദ്വിപുകറം മൊറിഷ്യസു, സെന്വഹെലിന, അസെന് 
൪.൯, ട്രി സ്റ്റന്ഡികണ്ഫ, സെഷല്സു” എന്നിലയാ 
കുന്നു. 

ആഫ്രിക്കയിലെ ജനങ്ങളെ ധവളവര്ഗ്ഗം, കൃഷ്ണുവശ്ഗം 
ൃന്നങ്ങനെ പ്രധാനമായി രണ്ടു വരഗ്ഗങ്ങളാക്കിത്തിരി. 

൧൭0൦. ധവളവരഗ്ഗത്തെത്തന്നെ സെമിററിക്കു”, ഹമി 
ററിക്ക് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു ഉ പവര്ഗ്ലുങ്ങളു മാക്കാം. ധവ. 
ളവര്ഗ്ഗക്കാര് അധികഭാഗവും വടക്കുഭാഗത്താണ്. ഒ 
ണ്ഡത്തിലധികഭാഗവും കൃഷ്ണുവരഗ്ലുക്കാരുടെ കൈവശ. 
മത്രേ. ദൃഷ്ണുവര്൪ഗ്ഗുക്കാരില് ഭൂരിപക്ഷം നീഗ്രോ വര്ഗ്ഗക്കാ 
രാകുന്നു. ഗാനിഉ ംക്കടലിന്െറ വടക്കുഭാഗത്തു ക്രടി. 
കിഴക്കോട്ടു പോകുന്ന ഒരു രേഖ ഈ വര്ഗ്ഗുക്കാരുടെ. 
അധിവാസപ്രദേശത്തെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്ന. വടക 
ഭാഗത്തുള്ള കാപ്പ്ിരികഠംക്കു സുഡാന് കാപ്പിരികഠം ഏന്നു. 
പേര്. സുഡാ൯വര്ഗ്ഗുക്കാക്കു് തകൃതിയില് വളരെ 



ആഫ്രിക്കയിലെ ആദിമയിവാസികളായ ഒരു നിഗ്രോവഗ്ശുക്കാര്ം 

സൂമ്യമുണ്ടെയിലും അവര് അത്യധികം വൃത സ്ലങ്ങളായ 

ഭാഷകളാണു സംസാരിക്കുന്നതു”. - മു൯ പറഞ്ഞ രേഖ 
യുടെ തെക്കു ഭാഗത്തുളള കാപ്പിരികം ആകൃതിയില് വള 
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രെ വൃത്ൃസ്തപ്പെടടിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും നന്ന സാമ്യമുള്ള 
ഭാഷകറം സംസാരിക്കുന്നു. അവരെ ബാന്൨കഠം എന്നു 
പറയുന്നു. ബാന്൨കം നിഗ്രോകളെപ്പോലെതന്നെ 
വത്ഞതവരച്പ. 

ആഡഫ്ര്രിക്കയില്ലെ മറെറാരു കവത്ത വര്ഗ്ഗം ഹോട്ടന് 
ടോസും, ബുഷ് മെന്നുമാകുന്നു. അവരുടെ നിറം ഏതാണ്ടു 
മഞ്ഞ യത്രെ. ഫോട്ടനുടോസിനു നീഗ്രോ, ബുഷ്മെ൯ 
എന്നിവരേക്കാഠം ഉയരം കരടും. 

ി 
ഈജിപ്തിലെ ഫെല്ലാഹി൯ വര്ഗ്ഗക്കാര് ഹെമററിക്കു 

കട്ാബക്കാരാണു് . ബെര്ബേഴസ് ., തുവരാഗ്., ബിഷാ 
രില്, ഗാലാസ്., സോമാലി, മിസൈ എന്നിവരും ഫെ 
മററിക്കുക ടംബ ക്കാരാകുന്നു. അറബികളും അബ് സീനി 
യ൯കാരും സെമ്ററി 8൭8 കുടുംബക്കാരാകന്നു. 

ഇന്ന് ആഫ്രുക്കയരല് ആകെ 13 90,00,000 ജന 
ഒ്ഴ്ട് . മു 

റി! 
ഗ് ൦ 



അഭ്ധ യം 0. 

കാലാവസ്ഥയും സസ്വ്യാദികളം. 

ആഫ്രിക്ക മദ്ധ്യരേഖയുടെ വടശഒഭാഗത്തു 91 

ഡിഗ്ര। വരേയും തെക്കുഭാഗത്തു 94 "ഡിഗ്രി വരേയും ന്! 
ണ്ടു കിടക്കുന്നു. ശിതോഷ്്സ്ഥിതി, മഴ എന്നിവയെ 
സംബന്ധിച്ചു” ഈ ഖണ്ഡുത്തെ മുന്നു ഭാഗമാക്കി തിരി! 

ഓം. അവ മദഭ്ധ്യരേഖാപ്രദേശം൭ വടക്കന് പ്രദേശം, 
തെക്കന് പ്രദേശം എന്നിവതന്നെ. 

മദ്ധ്യരേഖ്ഖയുടെ വടക്കു ഭാഗത്ത് ഉ ഡ്ഡ്ുകാലമാകുമ്പോറം 

തെക്കു ഭാഗത്തു ശീതകാലമാകുന്നു. 

മദ്ധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് എന്നും 90 ഡിഗ്രി ഫാറന്. 

ഒറ് ഉഷ്ക്ുമുണ്ടു . 

വടക്ക൯പ്രദേശത്തു വേനല്ക്കാലത്തു സുയ്യന് മദ്യ 

രേഖയുടെ വടക്കു ഭാഗത്താകയാല് അന്നു സഹാഭയില് 

100 ഡിള്്ര് യേക്കാളധികം മു്ല്മുണ്ടു്. സൂഡാ൯ അബ് 

സീനിയ. ഗിനി, എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില് വേനല്ക്കാ 

ലത്ത്” മഴ പെയുന്നതുകൊണ്ടു ൃടിന്നു് അല്ലം കുറവു 

വരുന്നു. ശീതകാലത്തു സഹാറയില് 60 ഡിഗ്രി ഉഷ്ണുമേ 

ലു തെക്കന് പ്രദേശങ്ങളില് ഡിസംബര് മാസത്തിലം. 

ഞെ ഉഹ്ലുകാലം. അന്ന കല്ഹാരിയില് ൨ ഡിഗ്രി 
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യിലധികം ഉഷ്ണമുണ്ടു കിഴക്കേതിരത്തു മഴയുള്ളത। 

നാലം, തെക്കും പടിഞ്ഞാറം ഭാഗങ്ങളില് ബെന്ഗ്വില 

പ്രവാഹമുള്ള തിനാലും ഉഷ്ണുത്തിനു കുറവയവരുന്നു. 

വടക്കുകിഴ ൧൯െ. തെക്കുകിഴക്കന്, എന്നീ വാണി 
ജ്യവാതങ്ങളും, പശ്ചിമക്കാറവകളും അതതു സ്ഥല 
ത്തേക്ക പ്രത്യേകമായ വ൪ഷവാഫിനിക്കാറവകളു മാണു” 
മഴ പെയാിക്കുന്നതു”. 

മഭ്ധയരേഖാപ്രദേശത്തു മഴ എന്നും പെയ്യുന്ുണ്ടെന്നു 
പറയാം. കൊല്ലത്തില് ഏതാണ്ടു 80 ഇഞ്ചു മഴപെയ്യം. 

വടക്കനു പ്ര ദേശങ്ങളില് വടക്കുകിഴക്കന് വാണിജ 
വാതങ്ങളില്ന।ന്നു നന്ന കുറച്ചു മഴമാത്രമേ ലഭ്യമാകു 
ന്നുമഒ. ഈ കാറ൨വകളില് ലബാഷ്പമില്ല. ഉള്ളതു 
തീരപ്രദേശത്തു മഴയായി പെയ്യുന്നു. സഹാറയ ല്; പത്തു 
ഇഞ്ചി ൯ കുറവായ മഴയേയുള്ള. 

പടിഞ്ഞാറന് കാറ൨കഠഥ്ഥ തആഫാ്റിക്കയുടെ വടക്കു 
പടിഞ്ഞാറെ മുലയിലെത്തുന്നതു ഡിസംബറില് മാത്ര 
മാണു്. അന്നു" അററലസ്സമലകളില് 90 ഇഞ്ചുവരെ 
മഴപെയ്യും. 

മട രേഖാപ്ര ദേശത്തെ മഴകൊണ്ടു ന്ൂഡാ൯സ വാന, അബിസിനിയ, എന്നിവിടങ്ങളില് മഴ പെയ്യുന്നു. 
വേനരക്കാലത്തു വര്ഷവാഫിനിക്കാറവമുലം ഗിനി 

തീരം, അബിസീനിയ, എന്നിവിടങ്ങളില് 90 മുതല് 
60 ഇഞ്ചുവരെ മഴചെയ്യും. 
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തെക്ക൯ പ്രദേശങ്ങളില് തെക്കുകിഴക്കന് വാണി 
ജയവാതങ്ങാം കടലില്നിന്നു തന്നെയാണു" മ റൃതുന്നതു”. 
എന്നാല് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മഴയിലധികഭാഗവും 
പെയ്യുന്നതു മഡഗാസ്ര, മൊമ്പാസ., എന്നിവിടങ്ങ 
ഒ ലാകുന്നു. 

പടിഞ്ഞാറന് കാറവകളെക്കൊണ്ടു” ഇ൪ പ്രദേശത്തു 
10 മുതരു ട്ട ഇഞ്ചുവരെ മഴപെയ്യുന്നു. 

മദ്ധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തെ മഴകൊണ്ടു സുഡാനില് 
മഴപെയ്യുന്നു. ഈ മഴ തെക്കോട്ടു ചെല്പന്തോവം കുറ 
യുന്നു. 

” ഉരുപന്നങ്ങളെ ധാതൂക്കഠം. മൃഗങ്ങളില് നിന്നു ലഭി 
ക്ഒന്നവ, സസ്യങ്ങഥം ത വിഭജി കാം. 

ആഫ്രരി൧യെല് വൈരാല്ല് , സ്വദ്ത്റ്ം., ചെമ്പു”, 
വെള്ള, ഈയം. തകരം, ഇരുമ്പു, എന്നീ ധാരതൂക്കഠം 
കണ്ടുവരുന്നു. 

വട ചേസെവാന. തെകെസവാന എന്നിവിടങ്ങളില് 
നിന്നു രോമവും. മഭദ്ധ്യരേഖാപ്ര ദേശം, അബിസീനിയ 
എന്നിലിടങ്ങളില് നിന്നു ദന്തവും ലഭിക്കുന്നു: 

അററലസു മലംപ്രദേശത്തും മദഭ്ധ്യധരണ്യാഴി തീര 

ഗ്രം ഗോതമ്മു്, യവം, ആഠംമ൯ഡസു്, മധുരനാ 
രങ്ങ, മുന്തിരിങ്ങ, ആത്തച്ചക്ക എന്നിവയും സഹാറ 
യിലെ മരുപ്പുച്ചകളില് ഇരന്തപ്പഴവും, സവാനകളില് 
യവം, ഇനന്തപ്പഴം എന്നിവയും, ക്രാന്തിവലയത്തില് 
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നാലകേരഠഃ നേന്ത്രക്കായ്, കൊക്കോ മുതലായവയം, 

നൈ൯താഴവരയില് ഗോതമ്പു”. യവം, ഓട്സ്, 

എന്നിവയും, കിഴക്കേ ആഫ് റിക്കയില് ഗോതമ്പു, 
മൈസു, യവം, എന്നിവയും കിഴക്കെതീരത്തു നാളി 
കേരം. സുഗന്ധഭവ്യം എന്നിവയും; തെക്കേ ആഫ് റി 

കയില് ഗോതന്മു”., മൈസു, യവം; മധുരനാരങ്ങ, മുന്തി 
രിങ്ങ, എന്നിവയും കൃഷിചെയ്തുവരുന്ന. 

നൈല്താഴ് വര. നൈജീരിയ, കിഴക്കേ തഫ്റി 

ക്കയിലെ ഉന്നതതടം എന്നിവിടങ്ങളില് പരുത്തിയും, 
ചണവും. അററലസു” നിരകളില് എസ് പാര്ട്ടോ 

പ)ല്പഠ, ക്രാന്തിവലയത്തിലും കി ഴക്കേത്തിരത്തും റബ്ബരധഠ 

കൂ ഷി ചെയ്തുവരുന്നു. 

മദ്ധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തു” അഗാധങ്ങളായ കാടുകളും, 
ആ കാടുകളുടെ ഇരുഭാഗത്തും വീതിയേറിയ സവാനയെ 
നനുപേരുമള പുല്ത്തകിടുകള ം., അവയുടെ വടക്കും തെക്കും 
ഭാഗങ്ങളില് ഓരോ മണലാരണ്യ വും കടക്കുന്നു. ഈ 
മണക്തരണ്യങ്ങളുടെ വടക്കും തെക്കും ഭാഗങ്ങളില് ഫല 
പുഷ്ണിയുള്ള പ്രദേശങ്ങളും കണ്ടുവരുന്നു. 



അദ്ധ്യായം ട് 

ഉത്തരാഫ്റിക്ക. 

ബാ ര്ബറിരാജ്യ ങ്ങറം. 

മെറോക്കോ, ആര്ജിരിയ, ട്ടൂനിസ്, ഭിപ്പോലി, 
സറിനേക എന്നിവയാണു് ബാര്ബറി രാജ്യങ്ങറം. 
ഇവിടത്തെ ജനങ്ങളില് അധിഭാകഗവും ബര്ബേഴ”സ് 
ആയതുകൊണ്ടാണ്” ഈ പേര് സിദ്ധമായതു”. 

ആകെ വിസ്താരം 10,00.5000 ചതുരശ്ര നാഴികയാ 
ടഃ ൬൬ . 

മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കാലാവസ്ഥയെന്നു പേരായ കാലാ 

വസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതു്. 

ആഠംമഡ് സ് ., മധുരനാരങ്ങ, ലെമന്സ്് , അത്തി 
പ്പഴം, മുന്തിരിങ്ങ, ഓലിവസ് , യവം, ഗോതമ്പ്. ഓട് 
സ്, എസ്റാര്ട്ടോ, പുല്ല് , എന്നിവയാണ് പ്രധാനവിള 
വുക൦ം. അററലസ്ു” ഒതന്നതതടത്തില് കോലാടുകളും 

ലെമ്മരര്യാടുകളും സുലഭമാണ് . അറബിക്കുതിരകഠം, 
ഒട്ടകങ്ങഠം., കഴുതകംം. എന്നിവയും സാധാരണമാണ്. 

ടെല് എന്ന മൈതാനം അററലസു” നിരകഠംക്കു 
മഭ്ധയേകിടക്കുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലൊ. അതിരുക്രടി 
ഒരു തിവണ്ടിപ്പാത കടന്നുപോകുന്നുണ്ടു് . മാരക്കെഷ് , 
ഫെസ്, ആംജിയേഴ് സ്, കോണ്ന്റന്൯റൈന്, പ്പൂണി 
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സസ്. എന്നി നഗരങ്ങളെ അതു യോജിപ്പിക്കുന്ന: സമു 

(ഭൂതീരത്തുള്ള പട്ടണങ്ങളിലേക്കു ശാഖകഠം പോകുന്നുണ്ട് . 

തെ ൧9 ഭാഗത്തുള്ള മരുപ്പച്ചകളിലെ പട്ടണങ്ങളിലേക്കും 
ശാഖകഠം പോകുന്നു. 

പുതപ്പുകഠം തു ണ്ടാക്കാന് പരുത്തി ആല് തആല്ക്കല് 

നടന്നുവരുന്നു. പരവതാനികഠം., തോല്. എന്നിവയും 
ഉ ണ്ടാക്കിവരുന്നു. 

ടാന്ഞ്ചിയന് പ്രധാനമായ ഒരു പട്ടണമാണ്. 
അതു മദ്ധ്യധരണ്യാഴിതീരത്തത്രെ. . ജിബ്രാഠംട്ടറിന്നെതി 
രായാണ്' അതു സ്ഥിതിചെയുന്നതു”. തആ പട്ടണവും 

പരിസരങ്ങളും ഇപ്പ്പോം ഇന്ടര്നാഷനല് പ്രദേശ 
മത്രെ. ി 

മൊറോക്കോവിനെറ തലസ്ഥാനമാണ് ഹെസ്. 

ആഠംജിരിയയുടെ തലസ്ഥാനമാണു” ത്തംജിയേ 
"സ്. അതു ഒരു തുറമുഖവും തീവണ്ടിസങ്കേതസ്ഥാ 

നവുമാണ്ട്. അവിടെനിന്നും അനവധി നിരത്തുകം 
പുറപ്പെടുന്നതുമണ്ട് . 

്ൂണിസ്സാണ്ട് ട്ടുണിസ്ക്രയുടെ തലസ്ഥാനം. മദഭ്ധ്യധര 
ണ്യയാഴി। തിരത്തെ പ്രധാന തൂറമുഖമാണു”. തിവണ്ടിപ്പാ 
തകളുടെ സംഗമസ്ഥാനവുമാകുന്നു. ഈ പട്ടണത്തില് 
നിന്നു 10 നാഴ്ിിക അകലെയാണ്” കാര്ത്തോജന്ന പുരാ 
തന നഗരത്തിന്െറ അവശിഫ്ങ്ങം. 
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വ്യ തി ട പ്പ്യോലിയുടെ തലസ്ഥാനമാണു ട്രിപ്പ്യോലി.. ത്ത 
തൊരു തൂറമുഖമാകുന്നു. കാരവന് മാഗ്രങ്ങളുടെ അവ 
സാന സ്ഥാനമത്രെ. ദന്തം, ഈന്തപ്പഴം, ഒട്ടകപ്പക്ഷി 
കളുടെ തുവല് എന്നിവ ഇവിടെനിന്നു കയററി അയ: 
യ്യുന്നു. 

മൊറോക്കോ സ്വതന്തരരാജ്യമാണു”. ആഠംജീരിയ. 
ല് ി ഴ് ൂ ) ് റ പൂണിസ്സു എന്നിവ പര ലിസ്സുകാരുടേയും, ട്രിപ്പോലിം 
സിറിനേക്ക് എന്നിവ ഇററലിയുടേയും അധീനത്തി. 
ലാകുന്നു. 

ത്ത ച്യായം ലട 

൭ ി ) ഈജിപ്ത് സുവഡസ്ഡ്തോടു 

ഈജിപ്തിന് ഒ.89.000 ചതുരശ്രനാഴികയാകുന്നു വ. 

സ്ലാരം. അതു ധരണ്യാഴി മുതല് നൈലിലെ രണ്ടാ 
മത്തെ കാറററാ ഉ.” വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന. സഹാറയടെം 
ക്രിഴുക്കേ നില . നൈല്തടം മാത്രമാണു് ഫല. 
വത്തായ പ്രദേശം. നൈല്തടത്തിനു” ഏതാണ്ടു” ഏഴു 
നാഴിക വിതി കാണും. അതിനു 1 2.000 ചതുരശ്രനാഴിക 

വിസ്ലാരമുണ്ടു്. ആകെ ഒരുകോടി ,നാല്പതൂലക്ഷം ജന. 

ങ്ങറം നിവസിക്കുന്നു. ഇരജിപ്പിനെറ ആകെയുള്ള ലി. 

രത്തിനെറ മുപ്പുതിലൊന്നു മാത്രമാണ് നൈത്തടമെ്ക! 

ലും അവിടെ ഇരജ്ിപ്പിലെ ഇതരഭാഗങ്ങളിലുള്ളത നെറ, 

19 ഇരട്ടി ജനങ്ങഠം നിവസിക്കുന്നു. 



ടട 

ഇരജിപ്തിന്െറ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിത്രത്തിനു* 800 
നാഴിക നിളം കാണും, ഇരജിഫ്തിനു” ആകെ 000 

നാഴിക നിളവുമണ്ടു്. 

ഈജിഫ്ചിലെ മതു വളരെ ഫലപുഷ്ടിയുള്ളതാണ്ട് . 
അബിസീിനിയയിലെ മലകളില്നിന്നു” ഒലിച്ചുവരുന്ന 
നദികളാണ് ഈ മണ്ണ കൊണ്ടുവരുന്നതു”. ഈ നദക 
ളിലും വെള്ളപ്പൊക്ക മുണ്ടാകാവണ്ടു് . നൈല്നദിയിലെ 

വെമുമപ്പ്പൊക്കം പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. വെള്ള പ്പ്യൊക്കകാ 

ലത്തു നദിയുടെ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന വെള്ളവും കൃഷി] 
നനയജ്യുന്നതിനു് ഉപ യോഗിക്കാവണ്ടു . ഇങ്ങനെ കൃഷി 
നനഷൂന്നതിനു മാത്രമല്ല, ഈ വെള്ളം ഉപയോഗപ്പെ 
ടന്നതു“. വയല്യകളി ഇര വെള്ളം കറേദിവസം കെടി . 
നിപ്്യന്നതാണ് . അതിന്നുമ്ള് ല് വെള്ളത്തിലുള്ള മണ്ണു 
വയലുകളില് നിക്ഷേപി പ്പും. ഗോതമ്പു”, യവം: 
അമര എന്നിവയാണു് ഈ വയലുകളിലെ വിള വൃകഠം. 

ഈജിപ്തിലെ ചില നിര്ച്ചാലുകളില് വെള്ളം 
എന്നാ നലനിലൂന്നുണ്ടു്. നദിയില് അവിടവിടെയാ 
യി കെട്ടിയിട്ടുള്ള അണകളില് നിന്നാണു്” ഈ ചാലക 
ളിലേയഷ്യു , വെളളം കൊണ്ടുപോകുന്നതു. അസ്സവാന്,, 
സിയുറവ്., എന്നിവിടങ്ങളിലെ അണകറഠം പ്രസിദ്ധമ 
ത്രെ. അസ്സവാനിലുള്ള അനയ്മൃ” ഒന്നേകാല് നാഴിക 
നിളം കാണും. ഇവിടെനിന്നു പോകുന്ന വെമ്ളം 9൫00 
നാഴിക അകലെല്ലെല്പം. സിയുറവ് അണയുടെ പിന്നില് 
നിന്നു പോകുന്ന വെള്ളം ൨൧9 എന്ന സ്ഥലംവരെ 
ഹുുത്തുന്നു. 

0 
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ഇരജിപ്തിലെ പ്രധാന വിഒവു പരത്തിയാണ്. 
കരിമ്പു”, നെല്ല, മൈസ്, ഗോതനു”, ഫലങ്ങറം എ 
ന്നിവയും കൃഷിചെയ്തുവരുന്ന. കരിങ്കല്ല സുലഭമാണ്”. 

കാലാവസ്ഥ ഉഷ്ണുമയമാണു്. വായുവില് നിരാവി 
ദു ശ്യമല്ല; മഴ വളരെ കുറവാണു”. അലക്ലന്ത്രിയാ എന്ന 
സ്ഥലത്തു കൊല്ലത്തില് എട്ടു” ഇഞ്ചു മഴയേ പെയ്യു 
ന്നാള്ളൂ . 

മുക്കോണ്: തുരുത്തില് തിവണ്ടിപ്പാതകം സുലഭ 
മത്രെ. കൈറോവില്നിന്നു അസ്സുവാ൯വരെ ഒരു പാത 
നിണ്ടുകിടക്കുന്നു. 

ഒനൈലിനെറ താഴ് വര ത്രികോണസ്ഥലം എന്നിവി 
ടങ്ങളിര ജനങ്ങം ഇടതിങ്ങിപ്പാക്കുന്നു. കൃഷിക്കാരെ 
പെല്ലാഹില് എന്നാണു് പറയുന്നതു”. “അവര് ആദിമ 
നിവാസികളുടെ സന്തതികളായിരിക്കാം. അവര് മഹമ്മ 
ദിയരാകുന്നു. കോവസ്സുകഠം എന്ന വഗ്ശുക്കാർ വളരെ 
ധനികരാണു് . സ്വണ്ണാഭരണനിമ്മിതിയാണു” അവരുടെ 
വ്രധാന തൊഴില്. അവരുടെ മതം കൃസ്ലാനിമതമത്രെ. 
മേപ്പില് ക്കാരെ ബെസുവി൯കഠം എന്നും, കാടരെ ബഗറ 
എന്നും വിളിക്കുന്നു. 

പ്രാ ചിനകാലത്തിലെ സുല്ത്താന്മാരുടെ ശവകുടിര 

ങ്ങമെ പിറമിഡുകളെന്നു പറയുന്നു. ഈ പിറമിഡുകഠം 
ഈജി ഏിലെ അകുടതവസ്തക്കളിരു ഒന്നത്രെ. ലിബിയന് 
മരുഭൂമി, കൈറൊ എന്നിവയുടെ സമീപത്താണ് പിറ 
മിഡുകളധികവും, 



൭൭ 

കൈറോവാണു” തലസ്ഥാനം. ഇത്നു” ഇന്ഡ്യ 

യിലെ ബാംബെയോളം വലുപ്പമുണ്ട്. നാനാജാതിക്കാ 

രായ ജനങ്ങം അധിവസിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥ സുഖ 

കരമാണ്. ആഫ്റിക്കയിലെ ഏററവും വലിയ നഗര 
മാണു് കൈറോ. പ്രധാന തുറമുഖം അലഷ്ണന്ത്രിയ 
യാണു്. ചരിത്രപ്രസിദ്ധനായ അലക്സുന്ത൪ തന്നെയാണ് 
അതി നെറ സ്ഥാപകന്. അസ്പൂട് , അസ്സുവാന്, വാഡി 
ഹാറംഫ് എന്നിവ രക്ത. പോര്ട്ട 
സെഡ് എന്ന പട്ടരും ദിനംപ്രതി അഭിവ്ൃദ്ധിപ്രാപിച്ച 
വരുന്നു. 

സുവസ്തു” തോട്ട്. 

൭ തോട്ട” സൂവസ്സ് ഏന്ന സ്ഥലംവരെ നീങ്ടുകിട 

ക്കന്നതുകൊണ്ടാണ്ഠ് ഇത്വന് ഇര പേര് സിദ്ധമായതു". 

ഈ തോടിന് 87 നാഴിക നിളവും 990 അടി വീ 
തിയും 25 അടി ആഴവുമുണ്ടു'. തോടിന്െറ വടക്കേ 
അററത്തു പോര്ട്ട് സെഡ് എന്ന പട്ടണവും. തെക്കുഭാ 
ഗത മുന്പറഞ്ഞ സുവസ്സ് പട്ടണവും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. 

ഈ തോട്ടില് ക്രൂടി ദിവസേന 11 കപ്പുലുകഠം വീതം 
കടന്നുപോകുന്നു. ഇതില് ക്രട। പോകുന്ന 19 കപ്പുലുക 
ജീര 6 എണ്ണം ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ വകയാണ്. വലിഡ 
കപ്പലുകഠം മാത്രമാണു് ഈ വഴിക്കു സഞ്ചരിക്കുന്നതു". 
ഓരോ കപ്പൂലിന്നും ശരാശരി 000 ടണ് തുക്കമുണ്ടാകു 
ആനന്ത മൂത്ര: രെ ഇരുകരകളിലും കാവ ക്കാരുമുണ്ടു' . 



൨) 

. ലോകത്തിലെ ഏഴു” അ മടതവസ്തരക്കളില് ഒന്നാണു് 
ഈ തോട്ട്. ടു 

പാശ്ചാത്യയൂ റോപ്പില്നിന്നു് ഇന്ഡ്യാ, ചൈനാ, 
ജപ്യാ൯, ആസ്റ്റ്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കു പോകുന്നു 
കപ്പുലുകാം സാധാരണയായി ഇ൪൭ വഴിക്കുവരുന്നു. ലിവര് 
വൃഠം എന്ന പട്ടണത്തില് നിന്നു ബോംബെയിലേയുംച 
ഗുഡ് ഫോപ്പ്യ മനമ്പുവഴിയുള്ള ദൂരത്തില് ൭8000 നാഴിക 
കുറവാണു്” സുവ്സ്സുതോടുവഴി. ഈ വഴിക്കു വരുന്ന 
കപ്പുലുകഠംക്കു ജിബ്ബഠംട്ട൪,, മാഠാട്ട്, പോര്ട്ട് സെഡ്. 
ഏഡന. കറാച്ചി, ബോംബെ. കല്ൃത്താ. സിംഗ്യയൂ൪, 
ഹോംഗ്കോംഗ്. യോക്കോഹാമ. ബറേറവിയ. റി 
മാ൯റി യ, ആല്ബനി, ആസിലൈസ്. മെത്ബൂന്, 
സിഡ്ന। എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്നിന്നു കല്ലരി 
ലഭിക്കുന്നു. ഈ വഴിക്കു പോകുന്ന കപ്പുലുകഠം കര്മ, 
രികെ ക്രൂടിയാണു് സഞ്ചരിക്കുന്നതു”. വഴിയുടെ ഇരുകര 
കളിലും ഫലപുഷ്ടിയുള്ള ഭൂമിയാണു ഉള്ളതു്. 

തോടുകുത്തുവാ൯ന് ആലോചന തുടങ്ങിയതു” [8945-ല് 
ആണ്. ഇങ്ങനെ ആലോചനയില്ത്തന്നെ കറേക്കാലം 
കഴിഞ്ഞു. ചെങ്കടലിലേയും, മഭ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലേയും 

വെളള ത്തിനെറ വിതാനത്തിന്നു” അന്തരമണ്ടായിരുന്നു 
വെന്നു” എഞ്ചിനീയര്മാര് അഭിപ്രായപ്പെട്ട. ആ അഭി 
പ്രായം ശരയല്ലെന്നു” അവക്കു ബോദ്ധ്യംവന്നത് 9847-ല് 

ആണ്. 1894-ല് ആരംഭിച്ച പണി 1869-ല് അവ 
സാനിച്ചു. 

തോട്ടില് ക്രടി പോകുന്ന കപ്പലുകം നല്ലൊരു തുക 
൧ുക്കമായ। കൊടുക്കുന്നു. ക 
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ഇങ്ങനെ ഒരു തോടു വളരെ കാലത്തിന്നു മുമ്പുതന്നെ 
മുണ്ടായി രുന്നുവെന്നും, അതു” എങ്ങിനെയോ രതൂന്നപ്പോയ 
താണെന്നും തോടുകുത്തുവാ൯ ആരംഭിച്ച കാലത്തു" 
എഞ്ചനിയര്മാര് അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി।. 

അഭ്ധൃ യു, 

സയൂഡാ൯-കോംഗോ. 
ആ ..ം 

സൂഡാന് എന്ന പദത്തിനു കവത്ത വഗ്ലക്കാരുടെ 
രാജ്യമെന്നാണഥ് അത്ഥം. ഇ പ്രദേശം പടിഞ്ഞാവളള 
വേര് ഡു മുന്പു മുതല് കിഴക്കുള്ള അച്ലിസീനിയ വരേ 
യും. വടക്ക് സഹാറ മുതല് കിഴക്കുള്ള അബിസീനിഷ 
വരേയും, വടക്കു” സഹാറ മുതശ തെക്കു കോംഗോതടം 
വരേയും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. 

സൂഡാനെ ആംഗ്ലോ ഇജിപ്ഷ്യന് സൂഡാന്, ഫ്രുഞ്ചു 
സുഡാ൯ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു ഭാഗമാക്കിത്തിരിക്കാം. 

മുന്നാമത്തെ വിഭാഗം ഇരജിപ്പ് മുതല് ഉഗാണ്ട വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. സഹാറയുടെ തെക്കായി ക്ട 
ഒന്ന ഫലരഹിതമായ പുത് പ്ര ദേശത്തിലെ ഒരു ഭാഗ മാണിതു". രാജ്യത്തിലധിക ഭാഗവും ജനരഹിതമാണു”. 
അവിടെവിടെയായി മേച്ചില് ക്കാരെ കാണാം. അവര് തന്നെ അധിക ഭാഗവും വെററ് നൈല ന്െറ തീരത്താ 
ഞു് താമസ്വം. 
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ഇ രന്തപ്പൂഴമാണു് പ്രധാന വിള. ആനക്കൊമ്പു” 
സുലഭമായി കണ്ടുവരുന്നു. പരുത്തി അധികമധികമായി 
കൃഷിചെയ്യാന് തുടങ്ങിയിട്ടണ്ടു് . ബ്ക,നൈലില് മര് 
ക്വാര് എന്ന സ്ഥലത്തു സെന്താര് അണ കെട്ടിയതോടു 
കൂട । പരുത്തികൃഷി പൂവ്വാധികമായി വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുമണ്ട് . 
ഗാരിബെറവ് എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് സ്വണ്ണം കുഴിച്ചെടു 
ക്൭ന്നു. സുഡാന് പോര്ട്ട് എന്ന സ്ഥ്ലിത്തിന്ത സമീപ 
മപ്പുഖനികളുമുണ്ടു് 

വൈററ് നൈല്. ബ് ള നൈല് എന്നിവയുടെ 
സംഗമസ്ഥാനത്താണു് കാര്ടും. അതാണു” തലസ്ഥാനം. 
സുഡാനിലെ പ്രധാന വ്യാപാരസ്ഥാനവുമാണു്'. തീവ 
ണ്ടിപ്രാതകഠം ഈ പട്ടണത്തെ വാഡിഹാഠംഫ് പോര്ട്ടു 

നം സുവാക്കി൯., മര്കഷാര്, കാ 
എന്നി സ്ഥലങ്ങളുമായ്। യോജിപ്പിക്കുന്നു. ഓംസുര്മന് 

എന്ന സ്ഥലത്താണു” സ്വദേശികഠം അധികമായ താമ 
സിക്കുന്നതു”. ചെങ്കടല്തിരതുതുള്ള പോര്ട്ടസൂഡാ൯ 
പുവ്യാധികം പ്രസിദ്ധമായി ത്തിരുന്നു. 

സ്ഹാറയൂക്ാ റ കോടുകറഠാക്കുഠ 

മദ്യ യുള്ള സവാനയുടെ ഭാഗമാണ് ഫ്രുഞ്ചുസുഡാ൯. 

അതില് കുറേ ഭാഗം പുല് പ്രദേശവും, ബ്വാക്കിയു. 

യുളള തൂ” കാടുകളു മാകുന്നു. നദീതടങ്ങളിലാണു് കാടുകഠം 

ത്ത മറ൨ സ്ഥലങ്ങളില് പുല്ലിനന്െറ നടവില് 

അവിടവിടെയായി മാത്രമേ മരങ്ങ കാണുന്നുള്ളൂ. വേന 

ലുംലത്തുള്ള 2൭ പുല്ലിനെറ വളച്ച അനുക്രലമാണ് . 

ഗീ തകാലത്തു” വായുവില് നീരാവിയില്ല. 
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മൈസു, പഠംസസ്സ്, കോലനട്*സ്, നിലക്കടല 
എന്നിവയാണു പ്രധാന വിള വുകഠം. ആടുകളേയും ഒട്ട 

കങ്ങളേയും വളത്തിവരുന്നു. ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ തുവല് 
വ്ൃവധാനമായ ഒരു കച്ചുവടസാധനമാണഞ് . 

നൈജരിന്മേലുള്ള തിംബക?ടോവാണു: തലസ്ഥാ 
നം. വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ കാരവനുവ്യാപാരത്തിന്െറ 
സങ്കേതസ്ഥാനമാണിതു”. ഈ പട്ടണത്തിന്െറ നാലു 
ഭാഗത്തും കൃഷിയും നടന്നുവരുന്നു. 

ഫ്രുഞ്ചുസൂഡാനിന്െറ പടിഞ്ഞാറെ അററമാണു? 
സെനഗല്. അവിടെ വേനൽക്കാലത്തു മഴ പെയ്യുന്നു. 
ത സമയത്തു സെനിഗല്നദിയില് വെള്ള പ്പ്യൊക്കമുണ്ടാ 
കുണ. അതുകൊണ്ട്' രാജ്യം മലമ്പനിക്കധീനമായിത്തി 
രുന്നു. 

നിലക്കടലയാണു' പ്രധാന വിള. കോലനട് സും കൃഷിചെയ്തുവരുന്ന. അരബിക്ക“പശ മരങ്ങളില് നിസ ലഭിപ്പുവരുന്നു. റബ്ര്മൃഷി വ]ഷ്ടിപ്പെട്ടവരുന്നു. കന്നുകാ ലികഠം, ഒട്ടകങ്ങഠം, തആആഴകറം, ഒട്ടകപ്പുക്ഷികാം എ ന്നിവ സുലഭമാണഞ്ച്. സ്വദ്്റം, വെള്ളി, ഇരുമ്പു”, രസം എന്നിവ ഖനനംചെയ്തു വരുന്നു. 

സെനിഗലിന്െറ ശഖത്തു ളള സെന്റ് ലൃയിയാണമ തല സ്ഥാനം. ഇവിടെനിന്നു നിലക്കടല കയ ററി അയച്ചു വരുന്നു, 
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ബവല് ജിയന് കോംഗോവില് അധികഭാഗവും കാടുക 
ധം ഗപ്പ് രാണ. മണ്ണ ഫലപൃഷ്ണിയുള്ള താകുന്നു. മഴയും സുലഭ 

മാണ്ട്. കാലാവസ്ഥ സുഖകരമല്ല, പനി സാധാരണ 
മത്തെ. 

റബ്ബര്, കാപ്പി, ദന്തം എന്നിവയാണു്” പ്രധാന ഉല്ല 
ന്നങ്ങംം. നേന്ത്രക്കായ്. മൈസു” കാവത്ത്” എന്നിവയും 
ശൃഷ। ചെയ്തുവരുന്നു. മൈസാണു പ്രധാന ഭക്ഷണസാ 

ധനം. ചെമ്പ് ഖനനംചെയ്തുവരുന്നു . 

കോംഗോവിനെറ മുഖത്തുള്ള ഒരു തുറമുഖമാണ് 
ബോമ. ലിയോപോഠംഡ് വില് ആണു തലസ്ഥാനം. 
അതു” നദിമുഖത്തുനിന്നു 900 നാഴിക ഉള്ളിലത്തെ. 

കറാ൯ഗ ഫ്എന്ന സ്ഥലത്തു ചെനു കുഴിച്ചെടുത്തു വരുന്നു. 
അവിടെയാണു് എലിസബത്തുവില്ലി എന്ന പട്ടണം. 
കെപ്പ്യ--കൈറോ തിവണ്ടിപ്പാതയിന്മേലുള്ള ഒരു പട്ടണ 

മാണു് ബക്കാമ. ഈ പാത സ്റ്റാന്ലിവില്ലിയില്ക്ര്ൂടി 
നൈലി ന്മേലുകള. ലാസോ വരെ നീട്ടന്നതത്തെ. 



്രഭ യ 10. 

ദക്ഷിണാഫ് റിക്കു. 

സാംബസി നദിയുടെ തെക്കുള്ള ഭൂഖണ്ഡ് വിഭാ 

ഗത്തിനാണ്” ദക്ഷിണാഫ്റിക്കയെന്നു പറയുന്നതു”. 

ഇതില് തെക്കേ ആഫ് റിക്കയിലെ യൂനിയനും. 
ബ്രിട്ടി ഷു സംരക്ഷി തരാജ്യങ്ങളായ തെക്കേ റൊഡേഷ്യ, 
ബെക്വാനലണ്ടു”. ബാസുറേറാലണ്ടു , സ്വാസിലണ്ട് . 
തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ആഫ് റിക്ക എന്നിവ ഉംപ്പെടം. 

തെക്കേ ആഫ് റിക്കന്൯ യൂനിയ൯. 

ഈ യ്യൂനിയനില് ഗുഡ് ഫോല്പു്' , നററാല്,, ട്രാന്. 
സുവാറം, ഓറഞ്ചു ഫ് റിനസ്നേറ൨് എന്നിവ അടങ്ങിയിര] 
കന്നു. ആകെ വാസ്യാരം 4. 71.907 ചതുരശ്ര നാഴിക 
യത്രെ. 

ഭൂപ്രകൃതിയനുസരിച്ച” ഈ വിഭാഗത്തെ തിീരമൈ 

താനം, മന്നതതടം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടാക്കിത്തിരിക്കാം. 

തീരമൈതാനത്തില് പടിഞ്ഞാറഭാഗം നന്നാ വീചി 
കുറഞ്ഞു മഴയില്ലാതെയിരിക്കുന്നു. അതു ഫലപുഷ്ണി കുറ 
ഞ്ഞ ഉന്നതതടങ്ങളായി നിണ്ടുകിടകന്നു. കിഴക്കുഭാഗം 
പടിഞ്ഞാവഭാഗത്തേക്കാഠം വീതിക്രടിയ പ്രദേശമ്ധണ് 
അവിടെ കൃഷിക്കാവശ്യമായ മഴയും ലഭിക്കുന്നുന്ടെ. 
തന്നിമിത്തം നററാലിന്നു ആ൨റിക്കയിചെ തോട്ടമെന്നു 

ഴ് 
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പേര്. നററാല്തീരം മുതല് ലാംഗ്ബര്ഗ്മലവരെ 
തു നണ്ടുകിടക്കുന്നു. 

മന്നതതടത്തില് മുന്നു പതനങ്ങളണ്ടു”. ഓരോ 
നൻ പതനത്തിന്െറയും അതിത്തിക്കു ഒരു മലനിരയുടെ 

സാമൃമുണ്ടു' . 

ഒന്നാമത്തെ പതനം ലാംഗബര്ഗ്മലമൃുതല്. 
സ്വാര്ട്ടി ബര്ജ൯ (കൃഷ്ണമല) വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന. 
അതിന്നു ലിററില് കാരുവെന്നു ചേര്. ഇവിടത്തെ കാലാ 
വസ്ഥ തിരമൈതാനത്തിലെ കാലാവസ്ഥപോലെയാ 
ന്നു. 

രണ്ടാമത്തെ പതനം സ്വാര്൪ട്രബ൪ര്ജന്൯ മുതല് ന 
വല്സുവരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന. അതിന്നു ഗ്രേഴിററകാരു 
വെന്നു പറയുന്നു. ഇതിന്നു ഒ00 നാഴിക നീളവും 70 
നാഴിക വിതയുമുണ്ടു. ഇതു മുഴുവനും പുല് പ്രദേശമത്രേ. 

മുന്നാമത്തെ പതനം ന്ൂവെരാസുമുതര ഓറഞ്ചു 

നദിവരെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനു ഹൈവെല്സ്" 
എന്നു പേര. അതും പുല്വ്രദേശമത്രേ. 

ഫഹൈവെല്സി്നെറ വടക്കുഭാഗത്താണു” ാന്സു 
വാലിലെ - ഉന്നതതടങ്ങം. അവയും ഹൈവെല്സു 

പോലെ പുല്പ്പ ദേശങ്ങറം തന്നെ. 

ജൂലൈ മാസത്തില് പടിഞ്ഞാറനന്നു വരുന്ന കാ 

ററില്നിന്നു കേപ്പ ടൌണ്വ്പദേശത്തു മഴ പെയുന്ന. 
ഡിസംബര് മാസത്തിലാണ്” നറ്റലില് മഴയുണ്ടാകു 

ന്നതു”. മഡഗാസ്പുറിലെ മലകഠം മേഘങ്ങളെ തടയു 



ര്തൂടടവ കത്തല് 
പ 

ന്നതുകൊണ്ടാണുു് നററാലില് മഴ കുറവായിരിക്കുന്നതു - 
രാജ്യത്തിന്െറ അകത്തേക്കു പോകുംതോവം മഴ കുറഞ്ഞു 

ര. കേറ ക 2ൂ ര ര നി വരുന്നു: കേപ്പ് ടൌണ് ത്രപ്ര ദേശത്തു മദ്ധ്യധരണ്യാഴ। 
തിരത്തെ കാലാവസ്ഥയാണ്. വേനല്ക്കാലം വലരെ 
ഛൃടുള്ള തായും മഴക്കാലം വലിയ തണുപ്പില്ലാത്തതായും 
ഇരിക്കുന്നു. അകഭാഗ൪ത വേനല്ക്കാലത്ത്" അത്യ ഷ്ണ ജു, 1) ) 
മാണ്ട്. 

ഗോതമ്പു”, മൈസു”., പുകയില, മുന്തിരിങ്ങ, മുത 
ലായ ഫലങ്ങറം എന്നിവയാണ് തെക്കേതീരത്തിലേയും 
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ലിററില് കാരുവിലേയും വിളവൃകഠം. ആടുകളം ഇവിടെ 
സുലഭമാണ്. നെററാലില് നെല്ല്”, മൈസ്, കരിമ്പ. 
കൈതച്ചക്ക മുതലായ ഫലങ്ങം എന്നിവ രിക! 
യ്ൂവരുന്നു. ഗ്രെയിറവകാരുവില് ആടുകം സമുദ്ധിയാ 
കയാല് അവിടെനിന്നു രോമം ധാരാളമായി കിട്ടിലരുന്നു. 
മറവള്ള പ്രുദേശങ്ങളാസകലം മേച്ചില്സ്ഥലങ്ങളത്രെ. 
കോലാടിന്െറ രോമം ഇവിടെനിന്നു സമൃദ്ധിയായി 
കയ റവമത। ചെയ്തുവരുന്നു. ഒട്ടകപ്പുക്ഷികളും ധാരാ. 
മാണു”. 

വൈരക്കുല്ല് . സ്വണ്ണം, ഇരിമ്പു, ചെമ്പ് ക്യൂര്! 
൮൫ ന്നിവ കണ്ടുവരുന്നു. 

കേപ്പൂ സംസ്ഥാനത്തിനെറ തലസ്ഥാനമായ കേപ്പ്ൂ 
ടൌനന് നല്ലയൊരു തുറമുഖമാണ്. അവിടത്തെ നൌകാ. 
ശയമായ ടേബിറം ബേ വളരെ വിശേഷമായതത്രേ. മെ൯. 

ബ്യ്യ൯, കേപ്പുഹോന് ന്നി സ്ഥലങ്ങളുടെ മഭ്മൃത്തി 
ലാണ് കേപ്യുടൌണ്. അപ്രകാരംതന്നെ അവിടേയും 

മെല് ബൃനില് നിന്നും ലിവര്പൃളില്നിന്നും തുല്യമായ അ. 
കലമേയുമ്ഒള. ഈ പട്ടണം തിവണ്ടിപ്പാതകളുടെ കേന്ദ്ര 
സ്ഥാനവുമാണു്. പടിഞ്ഞാറെ കരയിലുള്ള മുഡറ് 

ട “സ്; വാഠംഫിഷ് ബെ; കിഴക്കെക്കരയിലുളള ഡര്ബര്. 
ലോറന് കൊമാര്ഷ്ണ് ; ബൈറ; തെക്കേതിരത്തുള്ള പോട്ട 
എലിസബത്ത്”; വടക്കെ റൊഡേഷ്വയിലെ ബ്ര്ലോക്ക൯ 
ഫില് എന്നീ സ്ഥലങ്ങറം കേപ്പു്പൃട്ടണറവുമായി സംഘ 
ടിതമായിരിക്കുന്നു. ഈ പട്ടണം വലിയൊരു വ്യ.പാര. 
കേന്ദ്രവുമാണ്ട്. 
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കേച സംസ്ഥാനത്തിന്െറ തെക്കുകിഴക്കേ കരയി 

ലുളള ഇരസ്റ്റ് ലണ്ടിരുനിന്നു രോമം സമുദ്ധിയായ। കയ 

ററിഅയയുൂംന്നു. 
സംസ്ഥാനത്തിന്െറ തെക്കുകിഴക്കുള്ള ഈ പ്രധാന 

തുറമുഖമാണ് പോര്ട്ട് എല് സബത്തു; തിവണ്ടിപ്പാത 

കരുടെ സംഗമസ്ഥാനവയമാണ് തു്. അവിടെനിന്നു ട്രാ൯സു 

വാലിലെ പ്രറേറാറിയയിലേക്കു” ഒരു തിവണ്ടിപ്പാതപോ 

കുന്നു. അതു് കേപ്പു---കൈറോപ്പാതയ്മു സമാനരേഖ 

യായിട്ടത്രെ കിടക്കുന്നതു്. 

നററാലിനെറ കീഴ ക്കേതിരതുതുഭഭള ഡര്ബനാണ് 

യൂനിയനിലെ പ്രധാന തുറമുഖം. അതൊരു തിവണ്ടി 

കേന്ദ്രസ്ഥാനവുമാണു് . പോര്ട്ട് എലിസബത്തു. പ്ര 
റേറാഠിയ, കിംബര്ലി, കേപ്പുടെൌണ്, ബുലാവായോ 
എന്നി സ്ഥലങ്ങം ഈ നഗരവുമായി യോജിപ്പിക്ടല്ലെ 
ട്ടിരിക്കുന്നു. 

കേപ്പ് സംസ്ഥാനത്തിലുള്ള കിംബരലിക്കു ““വജ്റ 

നഗര് മെന്നാണ് പേര. വജ്റഖനനത്തിനെറ കേന്ദ്ര 

സ്ഥാനമതത്രെ. ഈ പട്ടണം തിവണ്ടിപ്പാതകളുടെ 
സംഗമസ്ഥാനവുമാണു് - 

ട്രാന്സുവ്വാലിലെ ഏററവും വലിയ പട്ടണമാണ്ട് 
ജോവി൯സ് ബഗ്ഗ്. റാണ്ടിലെ സ്വണ്ണുഖനികളാണു് പട്ട 
ണത്തിന്െറ പ്രാധാന്യത്തിനു കാരണം. 

. മിഡില്ബഗ്ഗ്; നള്ാസ്തിരു, ഡല്ഡി എന്നിലിട 
അ്ങളില്നിന്നു കല്ക്കരി ഖനനം ചെയ്തുവരുന്നു. 

“ലോഹം ഫൊ൯, ൦ ഫ്രിസോററി ബ്ലോഹം പ: ഓറ്ു ഫ്രിസ്റ്റോററിന്േറ 
യും. പ്രിറേറാറിയ യഴ്ം൯സുവാലിനേറയും; പീററര്മാറി 
ടസ് ബഗ്ല്നററാലിനേറയും തലസ്ഥാനങ്ങളാകന്നു. 
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ബ്രിട്ടീഷു ഡിപ്പന്റന്സീസ്പ്. 

തെക്കേറൊഡോോഷ്യ, ബക്വാനലാണ്ടു. ബാസുററ് ലം 

ഒട്ട്, സിലാണ്ടു”; വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് ആഫ്റിക്ക എ 
ന്നിവ ഡിപ്പന്റന്സിസാകുന്നു. 

തെക്കെ ബക്വാനലണ്ടിലാണു് കല് ഹാരി മരുഭൂമി. 
അ൭ തൊഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലമാസകലം പുല് പ്രദേശ 
മത്തെ. ബാസുറവലണ്ടിലുള്ള മേപ്പില് സ്ഥലങ്ങളെ കൃഷി: 
സ്ഥലങ്ങളാക്ക] അവയില് ഗോതനു കൃഷിച്െയ്യവരുന്നു.. 

ബക്വാനലണ്ടു”, തെക്കു പടിഞ്ഞാറന് ആഫ്രിക്ക എന്നി 
വ്രദേശങ്ങളില് പല്ല സമുദ്ധിയാകുന്നു. തെക്കുപടിഞ്ഞാ. 
റ൯ ആഫ്രമിക്കയ। രി ന ചെനു” എന്നിവയും 

തെക്കേ റൊഡേഷ്യഠയില് നന്നു സ്വണ്ണും, കല്ക്കരി 
എന്നിവയും കുഴ ച്ചെടുക്കുന്നു. 

കേപ്പ് കൈറോപാതമേലുള്ള ബുലവായൊ ആണു് 

തെഠൊഒ യ! പ്രധാന പട്ടണം. അവിടെ: 

നിന്നു സാലീ ്യൂബവവഴ। ബെറയിലേക്ക ഒരു തിവണ്ടി 

പ്പാത ല് സാലി സ്റ്റ് ബറിയാണ് തലസ്ഥാനം. 

വാങ്കി എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നു് കല്ക്കരി ഖനനം: 

ചെയ്യുന്ന. ക 

ബെക്വാനലണ്ടിലെ പ്രധാന പട്ടണം മെഫ്കിഠ- 

ഗാകുന്ന. ॥% 

വാഠംവിസുബെ., ലുഡറിട്സു, വിന്ഡിയോക്ക്* 

എന്നിവ തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ആദ്ഥ്റിക്കയിലെ പട്ടണ 

ങ്ങളാകുന്നു. 



മുന്നാം ഖണ്ഡം. 

അമേരിക്ക. 

അദ്ധ്യായം 1 

നവിീനലോകു. 

യൂറോപ്പ ഏഷ്യയുമായി പണ്ടേക്കു പണ്ടേ തന്നെ. 

കല്പവടം നടന്നിരുന്നു. എന്നാല് ക്രൈസ്യവം പത 
നഞ്ചാം ശതാബ്ദം വരെ കച്ചവടത്ത,നു ഉപയോഗിച്ച്! 
രുന്ന മാഗ്ഗങ്ങം തആപൽല്ക്കരങ്ങളായ രുന്നു. അങ്ങ നെയ്. 

രിക്കു മ്പോഴാണു” ഓട്ടോമന് തൂക്കികഠം എന്നൊരു വര്ഗ്ഗ 

ക്കാര് 1458-ല് കാണ്സ്റ്റന്ററിനോപിഠം എന്ന പടണം 
പിടിച്ചടക്കിയതു”. അപ്പ്യോഠം മുന് പറഞ്ഞ കപ്പവട 
മാ൪ഗ്ഗങ്ങഠം മുമ്പത്തേക്കാഠം അപായകരങ്ങളായി പരി 
ണമിച്ചു. ഇന്ഡ്യാ മുതലായ പൌരസ്ത്യ പ്രദേശങ്ങള। 
'ചേശദ് പൃതുതായ ഒരു മാര്ഗ്ഗം കണ്ടുപിടിക്കന്നവക്കു: 

നല്ലയൊരു തുക സമ്മാനമായി കൊടുക്കാമെന്ന്” അന്നത്തെ 
യ്യൂറോപ്യയ൯ കച്ചവടക്കാർ പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. അന്ന് 
യ്യൂറോപ്പ്ാസകലം പ്രബുദ്ധമായ ഒരു കാലവുമായിരുന്നു. 
അതുകൊണ്ടു നാവികവിദശ്ധാന്മാര പുതുതായ വഠാചാര 
മാര്ഗ്ഗങ്ങളും മറവം കണ്ടുപിടിക്കുവാന് ഉല്സുകരായി. 

ലി 

ഇങ്ങിനെ പുതുതായ വാണിജ്യമാര്ഗ്ഗങ്ങളും പുതു. 
തായ രാജ്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിപ്പംന് ഇദം പ്രഥമമായി 



72 

ഉ സാഹിപ്പവര് പോത്തുഗീസ്സകാരും സ്പെയിന് കാരുമാ 
യിരുന്നു. പോത്തുഗെലിലെ ഫെന്റിരാജക്മാര൯ നാവി 
കവിദശ്ധന്മാരെ പ്രേോത്സാഹിപ്പിക്കുവാന്൯ എന്നും സന്ന 
ഭ്ധനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം 1460-ല് നിയ്യാതനായ സമ 
യതു” പോത്തുഗീസ്സുകാര് അതൃത്സാഹികളായി കാണ 
പ്പെട്ട. 148 6-മാണ്ടായപ്പോഴേക്കും പോത്തുഗിസ്സുകാര് 
ആആഫറിക്കയുടെ തെക്കേ അററം വരെ എത്തിയിരുന്നു - 
1493-ല് വാസ്ത്ോഡിഗാമ കപ്പുല്വഴിയായി ഇന്ഡ്യ 
യില് വന്നെത്തുകയും ചെയ്തു. ॥% 

പോത്തു ഗിസ്സ്റുകാരെ അനുഗമിച്ചു” സ്ക്റെയി൯കാരും 
പൃറപ്പെട്ട. കൊളംബസ്സ് എന്ന ജെനോവക്കാരന് പടി 

ഹി 

ഞ്ഞാട്ടു പോയാലും ഇന്ഡ്യയിലെത്തുമെന്നു വാദിച്ച. 
ഭൂമ ഉ രുണ്ടതാകയാല് ഇങ്ങിനെ സംഭവിക്കുമെന്നായി 
രുന്നു അയാളുടെ വാദം. 1492-ല് സ്പെയിനിലെ രാജാ 
വു” അയാഠംക്കു പടിഞ്ഞാട്ടു യാത്രചെയ്താ൯ ആവശ്യ 
മായ കപ്പുലുകറം കൊടുത്തു. 70 ദിവസം സമുഭൂതരണം 
ചെയ്തിട്ട അയാഠം കര കണ്ടെത്തിയില്ല. അപ്പ്പോഠം 

അയാളുടെ അനുചരന്മാരായ കുപ്പുരുക്കാര ലഹളയ്യൂ്. 
സന്നദ്ധരായി. എങ്കിലും അല്പദിവസം കഴിഞ്ഞ 
പ്പോഠം അവര് കരകണ്ടെത്തി. അവര്ഒരു ദ്വീപുസമു 

ഫമായിരുന്നു കണ്ടതു്. അതു ഇ൯ഡ്വയായിരിക്കുമെന്നു 
കരുതി കൊളുമ്പസ്സി് ആ ദവിപസ മുഹത്തിന്നു ഇന്ഡീസ് 
എന്നു പേരിട്ടു. തദനന്തരം അയാഠം സ്നെയിനിലേക്കു 
തിരിച്ചുപോയി. ഭകൊളമ്പസ്സറ് രണ്ടാമതും പടഞ്ഞാട്ടു 

ഒരു യാത്രചെയ്തു. അന്നു” അയാം അമേരിക്കയലെത്ത്[. 

ത്ര തൊരു നവീനലോകമെന്നു ധരിച്ച താന്. മു൩) കണ്ടെ 
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8 ] ജി 1] 

ത്തിയ .ദ്വിപുകഠംക്ക? അയാം വെവ്വ് ഇന്സസ 

എന്നു നാമകരണം ചെയ്തു. പിന്നേയും നാനായാത്ര 

കാം ചെയ്ത കൊളംബസ്സസ് 1506-ല് ചരമഗതി। പ്രാപിച്ച. 

കൊളംബസ്സിനേയും മറവം യാത്രാവൃത്താന്തം ഗ്രഹ, 

൮ പോത്തു ഗിസ്സുകാരും സ്റ്റെയിന്കാരും സമുഭ തരണ 
ത്തില് പുധ്യാധികം ശ്രദ്ധാലുക്കളായി. 1500-ല് പോ 
ത്രൃഗീസുകാര് തെക്കെ അമേരിക്കയുലെ ബ്രസീലി 
ലെത്തി. 1501-ല് കൊര്ടെറിയല് എന്ന ആഠം വടക്കേ 
അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കെതീരമാസകലം സഞ്ചരിച്ച. 
1590-ല് മഗലന് തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ തെക്കെ അ 
റം കടന്നു്” പസിഫിക്കുസമുദ്ൂത്തില് പ്രവേശിച്ച് 
അവിടെനിന്നു കിഴക്കു ദ്വിപൃകളിലെത്തി സ്ററെയിന്। 
ലേക്കു മടങ്ങിച്ചെന്നു. പതിനാറാംശതാബ്ദത്തിന്െറ 
അവസാനമായപ്പയോഴെക്കും പോത്തുഗീസ്സുകാക്കു ഒരു 
വാണിജ്യ സാമ്രാജ്യം കരസ്ഥമായി. 

സ്റെയി൯ന്കാര് 1509-ല് ഫ് ളോറിഡയും 1511-ല് 
പുബയും കണ്ടെത്തി. 1519-ല് ബെല് ബോവ എന്ന 
യില് കാരന്റാണ ഇദംപ്രഥമമായി പസ്സിഫിക്കുസമുഭം 
കണ്ടതു . അല്ലകാലത്തിന്നുള്ളില് മെക്ണിക്കോ., പെവ 
എന്നി രാജ്യങ്ങറം സ്റെയി൯ കാരുടെ അധീനത്തിലായി. 
അവക്കും ഒരു സാമ്രാജ്യം സിദ്ധമായി. അവരുടെ സാ 
മരാം ഒരു സൈനികസാമ്രാജ്യമായിരുന്നു. ബ്രസ്ധില് റി സ എന്ന രാജ്യത്തു പോത്തു ഗീസ്റ്റകാരും സ്റെയി൯കാരും 
ചെന്നതു” ഒരേ കൊല്ലത്തിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു” ആ രാല്ല്ം തങ്ങളു ടേതാണെന്നു ഇരുകൂട്ടരും വാദിപ്പാന് തു 

൮൮ 
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ടങ്ങി. പോപ്പ്ിന്െറ മദ്ധ്യസ്ഥതയില് വഴക്കു തീന്ന. 
ത്ആൃദ്യത്തെ തീര്പ്പില് ബ്രസ്സീല് സ്സെയിന്കാക്കാണ്ട 
കൊടുത്തതു” ; രണ്ടാമത്തേതില് അതു പോത്തു ഗീസ്റ്റുകാക്ക 
മായി. 9 

നവിനലോകമെന്നു പറയുന്നതു പടിഞ്ഞാറെ അര്ദ്ധ: 

ഗോളത്തെയാകുന്നു. അതിലുള്ള വ൯കരകഠം വടക്കേ 
അമേരിക്കയും തെക്കേ അമേരിക്കയുമാണല്ലോ. 

ഈ നവിനലോകം യൂ റേഷ്യയില് നിന്നു അത് ലാ. 

ത്തിക സമുഭൂത്താല് വേര്തിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യൂറോ. 

പ്പരിനെറ പടിഞ്ഞാവഭാഗത്തുള്ള ഈ ലോകം ഏഷ്യ. 

യുടെ കിഴക്കുഭാഗത്താകുന്നു. ഏഷ്യയും വടക്കേഅമേരി 
സ്ക മദ്ധ്യേ പസഫിക്കുസമുദ്രം കിടക്കുന്നു. ഏഷ്യ, 

യൃടെ വടക്കുകിഴക്കേ മുലയിലുള്ള ബെറിങ്ങു” കടലിടുക്കു 

നന്ന വിതി കുറഞ്ഞ ഒന്നാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഏഷ്യയും. 

വടക്കേ അമേരിക്കയും ഒരു കാലത്തു” തൊട്ട കിടന്നിരു 

ന്നുവെന്നു ഉ ൭ഫിപ്പാന് ന്യായമുണ്ട് . ആഫ്രിക്കയും 

തെക്കെ അമേരിക്കയും മദ്ധ്യേയാണ് അത് ലാന്ത്ക് 

സമ്ദ്രം- നവീനലോകം വടക്കുനിന്നു തെക്കോട്ട നീണ്ടു. 

ാടശ്ന്നു. & 



അദ്ധ്യായ കം 

കനഡാ ഐക്വ്വ നാടടുകഠാം. 

ട്ട ങ്ങാ ക അടി ജം 

പോത്തുഗിസ്സറുകാരും സ്റെയ് ൯ കാരും നവീനലോക 
ത്തില് എന്തു ചെയ്തുവെന്നു നാം കണ്ടുവല്ലോ. 

ഇംഗ്ലീഷയകാരും അവരെ അനുഗമിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ 
രാജാവായിരുന്ന ഫെന്റി സപ്ലമനറെറ കാലത്താണു് 
ഇംഗ്ലീഷുകാര് നാവികന്മാരായി സമുഭൂതരണത്തിനു പുറ 
പ്പെട്ടത്. ജോണ് കാബററ് എന്ന ജനോവാക്കാരന് 
ഫെ൯റിക്കു വേണ്ടി 1497-ല് ബ്രുസ്റില് നഗരത്തില് 
നിന്നു പുറപ്പെട്ട. അയാഠം പിന്നെതത്ിയതു” ഇന്നത്തെ 
സ്ൂഫെരണ്ടുലണ്ടു് ദ്വിപിലാണ്ട്. ആ ദവിപു കണ്ടെത്തി 
യതന് രാജാവു അയാഠംക്ക പതു പവന് സമ്മാനം 
കൊടുത. 

1599ല് ഇംഗ്രിഷുകാര് ഉ പനിവേശസ്ഥാപന 
ത്തിനു പുറപ്പെട്ടവെങ്കിലും അന്നത്തെ അവരുടെ ഉത്സാ 
ഹം പരാജയത്തിലാണു കലാശിച്ചത്. 1576-ല് ഫ്രാ 
ലെ എന്ന ഇ ഗ്ലീഷുകാരനന്െറ സംരംഭവും പരാജ] 
തമായി.  % 

ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അവര് നിരാശപ്പെട്ടില്ല. അവരും 
സ്റെയിന്കാരെ അനുഗമിച്ചു നവീനലോകത്തിലേക്ക 
കടന്നുതുടങ്ങി. ൮െയി൯കാരുടെ ഉപനിവേശങ്ങളില് 
സ്വണ്ണൂവും വെള്ളിയും സുലഭമായിരുന്നു. എന്നാര അവ് 
ടങ്ങള ഠ പ്ര:വശിക്കുന്നതിനു ്ഡെയി൯കാര് മറ൨ രാജ്യ 



6 

ക്കാരെ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ സസന്ദ്യദായം ഇഗഗ്ലീഷു 
കാക്ട നിരസത്തിന്നു കാരണമായി. അവര് സ്സെയി൯കാ 
രുമായി യുദ്ധത്തിനുതന്നെ പുറപ്പെട്ട. ഇംഗ്ലീഷുകാരെന്നു 
കേട്ടാത തന്നെ സ്വെയിന്കാക്ക ഭയമായി. ഇംഗ്ലീഷു 
കാര അനവധി സെയിന് കപ്റ്യൂലുകളെ കൊള്ള ചെയ്തുയു 
മുണ്ടായി. 

ഇത്രയുമായപ്പ്യോഠം സ്പെയിനിലെ രാജാവു കുപിത 
നായി. അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷുകാരോടട: യുദ്ധത്തി നൊരുങ്ങി. 
ഇംഗ്ലീ: 3) കാക്കു ന ഭയമുണ്ടായെങ്കിലും അവരും 
ഭാ യി. സൈന്യാധിപന് ഹോവേഡുപ്രഭളവാ 
യിരുന്നു. ഫ്രരോബിഷര്, ഫോക്കിന്൯സു., ഡെക്ക്, റാലൈ 
എന്നിവര് യുദ്ധത്തില് പങ്കകൊണ്ടു. അന്നത്തെ യൃഭ്ഥ 
ത്തില് ഇംഗ്ലീ കാരാണ്” വിജയികളായതു്. ആ വ് ജയം 
നിമിത്തം അവര് പുധ്യാധികം ഉത്സാഹികള മായി. 

] 577 ഡെക് എന്ന ഇംഗ്ലീ ൃകാരന് പസിഫി 

2൭ സമുദ്രത്തില് പ്രവേശിച്ച. 

ഇങ്ങനെയുണ്ടായ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സംരംഭങ്ങളെ 
പരന്ത്രീസ്തകാരും അനുഗമിച്ചതുടങ്ങി. 1594-ല് ഒരു പര 
്മിസ്സുകാര൯ വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കേതീരം 

ദ്തൃസകലം സഞ്ചരിച്ചു” ത്ആ സ്ഥല്വം പരന്ത്രിസ്സരാജാ 

വിനേറതാണെന്നു വാദിച്ച. 1 84-ല് കാര്ട്ടിയര് എന്ന 

പരന്ത്രിസ്്ുകാര൯ന് സെന്വ൮്ലോറ൯സ് നദിയില് ക്രടി 
കയറിച്ചെന്നു” അതിനെറ തടത്തിനു നൂഫ്രാ൯സ് എന്നു 
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നാമകരണം ചെയ. അമേരിക്കയില് ഫ് റാന്സിനെറ 

ശക്തി ഉറപ്പിക്കുവാനുണ്ടായ പ്രാരംഭ ചടങ്ങായിരുന്നു 

ഇതര്. 

സ്സെയിന്കാരുടെ . ശക്തിക്കു ഉന്മൃലനാശം വരുത്തു 
വാനുളള. പ്രധാനോപായം നവിനലോകത്തില് ഉപനി 
വേശങ്ങളെ സ്ഥാപി യൊയിരുവെന്നു ഇ ംഗ്ലിഷുകാക്ക 
തോന്നി. സര് ഫഹംഫ് റിജില് ബെര്ട്ട് , സര് വാഠാട്ടര് 
റാലൈ എന്നിവര് അതിനൊരുങ്ങി. ജില് ബെര്ട്ടം 
സ്റ്റൂ രണ്ടുലണ്ടില് ഒരു ഉപനിവേശം സ്ഥാപിപ്പാന് 

ഉത്സാഹിച്ചതില് പരാജിതനായി. 1594-ല് റാലൈ 
സ്ഥാപിച്ച വിര്ജീനിയ എന്ന ഉപനിവേശവും അടത്ത 
കാലത്തുതന്നെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിവന്നു. 

1607-ല് . വിര്ജീനിയയില്തന്നെ മറെറാരു ഉപ 
നിവേശം സ്ഥാപിതമായി. അന്നത്തെ പ.രിശ്രമത്തേയും 
വിജയലക്ഷി ഉ തു ഗു ഞ്ഞു കടാക്ഷ ച്ചുവെന്നു പറവാ൯ 
തരമ ല്ല. 

അക്ങിനെയിരിക്കുമ്പോഴാണു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാ 
വായ ജെംസുപ്രഥമനും പൂരിട്ടന്കാരും തമ്മില് വഴക്കു 
ണ്ടായതു”. പൂരിട്ട൯കാര് ത്ത്മേരിക്കയില് ചെന്നു ഉപ 
നിവേശങ്ങറം സ്ഥാപിപ്പാന് തീര്ച്ചയാക്കി. വി൪ജീ 

നിയയില് എത്തേണമെന്നുദ്ദേശിച്ച ജനങ്ങ൦ം ചെന്നെ 
ത്തിയതു കുറേ ക്രടി വടക ട്ട് മാറിയായിരുന്നു. അവര് 
അവിടെ താമസമുറപ്പിച്ചു. അവരെ അനുഗമിച്ചു മററ 
ിലരും അവിടെ ത്തി. അവര് സ്ഥാപിച്ച 
ഉ പനിവേശത്തിനു മേസച്ചുസെടുസ് എന്നായിരുന്നു 
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ചേ൪- അല്ലകാലത്തിനുള്ളില് മററനേക ഉപനിവേ 
ശങ്ങളും സ്ഥാപിതമായി. ആ ഉപനിവേശങ്ങംക്കു 
ന്റൂ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന നാമവും സിദ്ധമായി. പിന്നെ. 
മേരിലണ്ടു., വടക്കേ കരോലിന, തെക്കേ കരോലിന, 
പെൻസിൽവാനിയ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഉപനിവേശ 

ങ്ങളും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട. പതിനേഴാം ശതാബ്ദത്തിന്െറ 
അവസാനത്തില് വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കേ തി 

തി ഇംഗ്ലീഷു ഉപനിവേശങ്ങളു ണ്ടായിരുന്നു. 

17911൯ ജോര്ജിയ എന്നൊരു ഉപനിവേശംക്രടി സ്ഥാ 
പിതമ്ഠയി. 

കാ൪ടിയര എന്ന പരനു നിറ്റ ്്യുകാരന് ] 94-ല് കന 

ഡില് ഒരു ഉപനിവേശം സ്ഥാപിപ്പാന് ഉ ത്സാഹി 

ചുവെന്നു കണ്ടുവല്ലോ. പിന്നെ 70 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാ 
ക പരന്ത്രിസ്തുകാര് അമേരിക്കയിലെത്തിയതു”. അന്നു 

അവര് ന നദിയുടെ തടത്തില് അക്കേ 

ഡി എന്നു പേരായി ഒരു ഉപനിവേശം സ്ഥാപിച്ചു. 

എന്നാല് ക്വംബക്കു” എന്ന പട്ടണം സ്ഥാപിച്ചന്നു മുത 

ലാണു പരന്ത്രീസ്സ : കനഡയുടെ ആരംഭമെന്നു പറയാം. 
ആ നഗരം സ്ഥാപിച്ചതു ചാംപ്പന് എന്നൊരാളായി। 

രുന്നു. കനഡ മുഴുവനും തങ്ങളുടെ അധിനത്തിലാക്കേ 

ണമെന്നായിരുന്നു അയാളുടെ ആഗ്രഹം. 

അങ്ങിനെയിരിക്കുമ്പോം പരന്ത്രിസ്സുകാര് തെ 

ക്കോട്ടു നിങ്ങാനും ഇംഗ്ലീഷുകാര് വടേക്കാട്ട ന് നിങ്ങാനും 

തുടങ്ങി. 16890 ആയപ്പ്യോഴേക്കും ഇഗിഗ്ഗഷുകാര് ന്നു 

പഫറാന്സ് ആസകലം സൂധീനമാക്കി: 168 2-ലു 
ണ്ടായ സന്ധി പ്രകാരം ത്ത സ്ഥലം പരന്ത്രിസ്സുകാക്കു 
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തന്നെ തിരികെ കിട്ടി. എന്നാല് അവര് മിസ്തിസ് പ്പി 

തടത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതു കണ്ടു ഭയന്നു ഇംഗ്ല 
ഷുകാര് യുദ്ധസന്നദ്ധരായി. 1710-ല് അക്കേസിയുടെ 

തലസ്ഥാനം ഇംഗ്ലീഷുകാര് പിടിച്ചടക്കി. ഇംഗ്ലീഷു 

കാരും പരത്ത്രീസ്സുകാരും യൂറോപ്പില് യഭ്ധം തുടങ്ങി 

യാല് അമേരിക്കയിലും യുദ്ധം നടക്ക്ക പതിവായി. 

1756-ല് യൂറോപ്പില് സംഏസംവത്സരയുദ്ധം തുടങ്ങിയ 

പ്പ്യോഠം അമേരിക്കയിലും യുഭ്ധമായ് |. ഓഹിയോ നദിയുടെ 
തടത്തെപ്പുററിയായിരുന്നു വഴക്ക്. സപൂസംവത്സരയുദ്ധം 
1789-ല് അവസാനിച്ചപ്പ്പോഠം കനഡ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ 
കൈവശമായി. പിന്നെ കുറേ ഇംഗ്ലീഷുകാരും കനഡ 
യില് താമസമാക്കി. അനന്തരം കനഡയിലെ ഇംഗ്ലീഷു 
രം പരന്ത്രിസ്സുകാരും തമ്മില് വഴക്കായി. അപ്പോം 

നഡയെ* അപ്പർ കനഡ, ലോവര് കനഡ എന്നി 
ഒ്ദനെ വിഭജിച്ച് ആ വഴക്കു തിത്തു. അങ്ങിനെ കുറേ 
കാലം കഴിഞ്ഞു. എന്നാല് പിന്നേയും വഴക്കകറം 
തുടങ്ങി. അതിന്െറ ഫലമായി കനഡക്കാക്ക സ്വയം 
ഭരണം ലഭിച്ചു. മേല്പ്പറഞ്ഞ അപ്പർ കനഡ, ലോവര് 
കന ഡാ എന്നുമള വിഭാഗങ്ങളെ നാമാവശേഷമാക്കി കന 
വുയ്യ്ഛ് ഒരൊററ പാര്ലമേണ്ടു സ്ഥാപിതമായി. ഇയ 
സംഭവം നടന്നതു് 189റു-ല് ത്തഞ്്. . 

18 40-ന൯ു ശേഷം കന ക്കു് പുല്വാധികമായ അഭ 
വൃദ്ധിയാണുണ്ടായതു”. 1867-൪ പാസ്ധായ ഒരു നിയമവ്രു ളി സ 
കാരം കനഡ ഓന്ട്ടാറിയോ, ക്വഖബൈക് എന്നിങ്ങനെ 
രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളായി നോവസ്ത്ാഷിയാ നൂൻ 
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സൂവിക്ക് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളും ചേന്ര” കനഡ യില് 
ഡൊമിനിയന് സ്ഥാപിതമായി. 1870-ല് മാനിറേറാബം. 
സാസു' കാച്ചിവന്, ആഠംബര്ട്ട്: എന്നീ പ്രദേശങ്ങളും. 
കന ഡുയുടെ വിഭാഗമായി 1871-ല് ബ്രിട്ടീഷു കോളംബി. 
യയും കനഡ.യോടു ചേന്നു് 1872-ല് ഈ പ്രുദേശത്തി 
ന്നാസകലം ഒരു ഗവബേണ്ടു സ്ഥാപിതമായി. കനഡ്മ 
അന്നു മുതല് അഭിവൃദ്ധി വ്യാപിച്ചു വരുന്നു. 

ഇനി നമുക്കു" ഐക്യനാടുകളുടെ ചരിത്രം പഠിക്കാം. 
അന്നു് ഇന്നത്തെപ്പോലെ സമുഭൂതരണം സവ്൮ുസാധാരണ. 

മായരുന്നില്ല. ഇംഗ്ലൂണ്ടില് നിന്നു അമേരിക്കയിലേക്കും., 
അമേരിക്കയില്നിന്നു ഉംഗ്ലണ്ടിലേക്കും നന്ന കുറച്ചു് 
ത്ൃളുകഠം മാത്രമേ പൊയ്യ്കൊണ്ടിരുന്നുള്ള. തന്നിമിത്തം. 
ഇംഗ്ലീഷുകാരും അമേരിക്കക്കാരും തമ്മില് ദിനംപ്രതി 
അന്തരം വരദ്ധിച്ചുവന്നു. കനഡ പര്ന്ദ്രീസ്പകാ. 

രുടെ കൈവശമായിയുന്നേടത്തോളം കാലം അമേരക്ക 
യലെ ഇംഗ്ലീഷുകാക്കു് മാതൃഭൂമിയുടെ സഹായം ആവ. 
ശ്യമായ രുന്നു. എന്നായ 1789-ല് കനഡ ഇഠഗ്ലിഷുകാ 

രുടെ അധീനത്തിലായെന്നു നാം കണ്ടുവല്ലോ. അന്നു 
മുതല് അമേരിക്കയിലെ ജംഗ്ലീഷുകാക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 
സഹായം ആവശ്യമില്ലെന്നായി।. 

അങ്ങിനെയിരിക്കുമ്പോഠം 156 മുതല് 1 69-വരെ: 

നടന്ന സപ്യസംവത്സരയുദ്ധത്തിന്െറ ചെലവില് ന്യായ 

മായ ഒരോഫ്ഥരി അമേരിക്കക്കാർ വഹിക്കേണ്ടതാണെന്ന് 
9 നി റു റ 

ഇാഗ്ലിഷുകാര് സിഭ്ധാന്തിച്ചുതുടങ്ങി. അമേര്ക്കയ ല് 

ഏചവയ ഒരു സൈന്യം നിത്തേണമെന്നും അതിന്നു” അമേ: 
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രിക്കക്കാര് ചെറിയ ഒരു നികുതി കൊടുക്കേണമെന്നും 

ഇംഗ്ലീഷുകാര് പറഞ്ഞു. ഇതിനു് അമേരിക്കക്കാർ വിരോ 

ഡികളായിരുന്നു. അങ്ങിനെ 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു 

11717 4-ല് ഇംഗ്ലണ്ടില് നിന്നു കുറേ ചായക്കപ്പലുകഠം അമേ 

രിക്കയിലെ ബോസ്റ്റന് തുറമുഖത്തു ചെന്നെത്തി. അമേരി] 

ക്കക്കാരത്ത കപ്പലുകളിലെ ചായയാസകലം നശിപ്പിച്ച 

കളഞ്ഞു. കപ്പിതരായ ഇംഗ്ലീഷുകാര് രയി 

അമേരിക്കക്കാരഫിലാഡല്ഫിയാഎന്ന സ്ഥലത്തു 

ഒരു സഭ വിളിച്ചക്രടി ആയോധനത്തിനുള്ള ഒരുക്ക 

ങ്ങറം ചെയ്തു. പ കനഡയെ ആക്രമിച്ചു. പങ്കിലും 

ആ പ്രദേശം അവക്കു സ്വാധിനമായില്ല. അമേരിക്ക 

യിലെ സൈന്യത്തിന്െറ നേതാവു” ജോര്മ്തൂ് വാഷിം 

ഗ്ടന് ആയിരുന്നു. 1776-ത അമേരിക്കയിലെ ഉപനി 
വേശക്ങഠാം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപനം ചെയ ൮൭൮3൪.സ 

ന്നദ്ധരായി. അന്നുണ്ടായ യുദ്ധത്തില് ചിലപ്പ്യോഠം ഇഗഗ്ലീ 

വ്ുകാരും ചിലപ്പ്പോം അമേരിക്കക്കാരും ' ജയിച്ചവെ 

ങ്കിലും ഒടുവില് ഇംഗ്ലീഷുകാർ തന്നെയാണ് പരാജി 

തരായതു”. അമേരിക്ക സ്വതന്ത്രവുമായ. അന്നുമുതല് 
ആ രാജ്യത്തെ ഐെക്യനാടുകളെന്ന പറഞ്ഞുവരുന്നു. 



അദ്ധ്യായം ടം 

വടക്കേ അമേരിക്ക. 

വടക്കേ അമേരിക്കയെ പങശ്ചിമോന്നതതടങ്ങം, 
മഭ്ലൃയമൈതാനം, പുല്വോന്നത തടങ്ങംം എന്നിങ്ങനെ 
മൂന്നാക്കി വിഭജിക്കാം. 

പശ്ചിമോന്നതതടങ്ങം അലാസ്ൂമുതല് പനാമ 
വരെ നിണ്ടുകിടക്കുന്ു. അലാസ്മമുതല് തെഹുവാന്ട 
പ്പെക്ക് കരയിടുക്കുവരെ ഈ ൭ന്നതതടങ്ങളില് മലകഠം 
സമാനരേഖകളായി കിടക്കുന്നു. ഈ മലനാിരകഠംക്കു്* 
4000 നാഴിക നിളമുണ്ട് . 400 മുതല് 1000 നാഴിക 

വരെ വീതിയും കാണും. ഈ മലനിരകഠംക്കു മ്ധ്യേ 

ഉ നനതതടങ്ങഠം കാണാം. ത്െഫുവാന്ടപ്പെക്കു മുതല് 
പചനാമവരെ ഒരൊററ മലനിരയേയുള്ള. അതിന്െറ 
ഇരുഭാഗത്തും മൈത്ഥാനവുമണ്ടു് . 

പല്ധോന്നതതടങ്ങംം ലബ്രഡോരര്മുതരു അപ്പുലാ 

ച്ിയന് മലകളുടെ തെക്കേ അററംവരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന. 
ഈ പ്രദേശത്തിനെറ നിലം 9000 നാഴികയില് കുറവും, 

വീതി 400 നാഴികയില് കുറവും. ൭യരം 5000 അടയു 

മാകുന്നു. 

മദ്ധ്യമൈതാനത്തിനു 1000 നാഴിക മുതല് 1500 

നാഴികവിരെ വീതിയുണ്ട്. അതു ട്രണ്ഡ്ധകഠം മുതരു 



പി, 

മെക്ണിക്കോ ഉംക്കടല് വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന. അതില് 

ടു ണ്ഡ്രകാം, ബാരന്ലാണ്ട് സ്, കനഡയിലെ മൈ 

താനം. എന്നിവയുംപ്പെടം. കനഡയിലെ മൈതാന 

ത്തിനു പടിഞ്ഞാറന് പുല്ത്തകിടികളെന്നും., കിഴക്കന് 

ഗോതന്മുവയലുകളെന്നും, രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഐ 

ക്യനാടുകളിലെ മൈതാനവും മഭ്യുമൈതാനത്തിന്െറ 
ഒരു വിഭാഗമത്രെ. 1 

കനഡഡയ്യയം ഐക്വനാടുകഠംക്കും മദ്ധ്യേ ഉ യന്ന 

ഒരു മലനിര കിടക്കുന്നു. ഇതിന്െറ വടഒഭാഗത്തിനു 

ഹൈററ് ഓഫ് ലണ്ടെന്നും., തെക്കഭാഗത്തിനു ഗ്രൈയി 

റ൨ഡി വൈഡെന്നും പേര. ഗ്രൈറവഡിലവൈഡു് സെ 

൯൨൮ലോറന്സിനും മിസിസിപച്പിക്കും മദ്ധ്യേയുള്ള ജലവി 

ഭാഗിയാകുന്നു. ഹൈററ്ഓഫാലണ്ടു കനഡയിലും ഗ്രൈ 
റ൨ഡിവൈഡു" റെമൃക്യനാടുകളിലുമാണു് . 

പടിഞ്ഞാവള്ള മലനിരകഠംക്കു കോര്ഡിലറകഠം 
എന്നു പേര. ഈ നിരകഠം വടക്കുനിന്നു തെക്കോട്ടു സമാ 
നരേഖകളായ। കിടക്കുന്നു. നിരകഠംക്കു മദ്ധ്യേ ഉന്നതതട 
ങ്ങളുണ്ട് . തിരത്തിനടുത്തു കടക്കുന്ന കോസ്റ്റ് റേഞ്ചു, 
കാസ്നെസ് ; സിരനെവാഡാ., പടിഞ്ഞാറന് സീരനെ 
വാഡാ, റോക്കിമലകംം, കിഴക്കന് സീരമഡര്൪, എന്നി 
വയാണ് ഈ മലനിരകം. യൂക്കന്, കൊളംബിയ, 
ഇ സാഫൊപ്പാററ , ഗ്രൈരബെസി൯, കൊലറാഡോ. 
മെഷ്ണിക്ക൯ ഉന്നതതടം എന്നിവയാണു പ്രധാന ഉന്ന 
തതടങ്ങഠം. കിഴക്കഭാഗത്തു അപ്പ്ാലപ്പിയന് മലനിര 
കിടക്കുന്നു. 



4 

കിഴക്കന് മലനിര പടിഞ്ഞാവള്ളതുപോലെ ൭യ 
രമോ വിതിയോ തുള്ള തല്ല. എന്നാല് അവ പടിഞ്ഞാ. 
വള്ള മലനിരകളെ ഓം ധാതൂപൃഷ്ടിയുള്ള വയത്രേ. 

ം അദ്ധ്യായം 4. 

വടക്കേ അമേരിക്ക 
മകം 

നദികളും തടാകങ്ങളും. 

മ്ഭ്വ്യമൈതാനം അനവധി വലിയനദികളുടെ തട 
മത്രേ. 

മക്കന്സിനദി, അതബാസ്ു,, ഗ്രെയിറവസ്സേവു 
ലെക്കു് , ഗ്രെയിറ൨ബാര്ലേക്കു” എന്നീ മുന്നുതടാകങ്ങ 
ളില് ക്രൂടി ഒഴുകുന്നു. അതബാസൂുയാണ് അതിന്െറ. 
പ്രധാന പോഷകനദി. നദി കൊല്ലത്തിലധികഭാ 
ഗവും മഞ്ഞുകൊണ്ടു മുടിയിരിക്കുന്നതിനാല് ഗതാഗത 
സെ ഉകയ്യമുളളതല്പ. ഈ നദി ആര്ട്ടിക്കു സമുദ്രത്തിലേ 
കാണു” പ്രവഹിക്കുന്നത് . ) 

മദ്ധ്യമൈതാനത്തിലെ പെറകുന്നുകളില്നിന്നു മി 
സിസി പ്പി നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നു. റോക്കിമലകളില് നിന്നു 

മിസ്റ്റോറി എന്ന നദിയും ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ഇര മിസ്റ്റോ 
റിയാണു് മിസിസിപ്പിയുടെ പ്രധാന പോഷകനദി. 

രണ്ട നദികഠംക്കും കൂടി 4000 നാഴിക നിളമുണ്ടു'. അതു 

കൊണ്ടു മിസ്റ്റോറി മിസിസിപ്പിയാണ്്' ലോകത്തിലെ 



ചി 

ഏററവും നീളമേറിയ നദി. അപ്പലച്ചിയന് മലകള്ല് 
നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന ഓഫിയോ, റോക്കിപവ്ൃതങ്ങളില് 
നിന്നുപുറപ്പെടന്ന അക്കന്സസു“., പശ്ചിമോന്നതതട 
ങ്ങളില് നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന റഡ്റിവര്, എന്നിവയും 
മിസിസിപ്പിയുടെ പോഷകനദികളാണു്. ഈ നദി 
കളില് ഓരോന്നിനും ഗംഗയുടെ നീളമുണ്ടത്രെ. മ്സ്സ്നോ 
റിമിസിസിപ്പ്രിയും അതിന്െറ പോഷകനദികളം ചേ 
ന്നാല് 10,000 നാഴിക നീളമുകള ഗതാഗതച്ചാലുകറം 
കട്ടന്നു. നദിയുടെ മുഖത്തുന്ദിന്നു 900 നാഴിക അകലെ 
വെച്ചുതന്നെ മുക്കോണ്തുരുത്താരംഭിക്കുന്നു. നദിയിന്മേ 
ലുള്ള മുഖ്യയപട്ടണമായ സ്പൂ ഓര്റിലിയന്സു നദീമുഖത്തു 
നിന്നു 100 നാഴിക അകത്താണ്. 

ഫ്ൈററ് കാഫ് ലണ്ടില്നിന്നാണ് സെ൯വ൮് 
ലോറ൯സിന്െറ ഉത്ഭവം. ഈ നദി അമേരിക്കയിലെ 
തടാകങ്ങളായ ഒ൯ട്ടാറിയോ, എറി, ഹ്യൂരന്, മിച്ച] 
ഗ൯, സുപ്പീരിയര്, എന്നിവയില്ക്രടി ഒഴുകുന്നു. 
കൊല്ലത്തില് നാലുമാസക്കാലം ഇതു മഞ്ഞു മുടിക്കിട 
ശ്മുന്നു. മുഖത്തുനിന്നു 1000 നാഴിക അകലെ സ്ഥിതി 
ചെയ്യുന്ന മോടിയില് വരെ വല്പിയ കപ്പുലുകഠം 
ചെല്ലം. അവിടെ നിന്നു 1000 നാഴിക അകത്തുസ്ഥിതി 
ചെയ്യുന്ന ഡുലുത്തുവരെ ചെറിയകപ്പുലുകളും ചെല്ലം. 
എറിതടാകത്തില് നിന്നു ഒന്ട്ടാറിയൊ തടാകത്തിചേക്കു 
കടക്കുമ്പോഠം നദിക്കു നയാഗര എന്നു പേര്. അവിടെ 
നദിയില് 160 അടി പൊക്കമുള്ള ഒരു വെള്ള പ്പാട്ട 
മുണ്ടു്. അതിനു നയാഗ്ര വെള്ള പ്പാട്ടമെന്നു പറയുന്നു. 
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യൂക്ക൯ നദി പശ്ചിമോന്നതതടങ്ങളുടെ വടക്കുഭാഗ 
ത്തുത്ഭലിച്ചു” അലാസ്പു, കടന്നു ബെറിങ്ങു കടലിചേക്കു 
പ്രവഹിക്കുന്നു. ഇതിനു 9000 നാഴിക നീളം കാണും. 

വിനിപ്പെഗ് തടാകത്തിലേക്കാണു” റെഡ്ററിവര്, 
വ്രവഹിക്കുന്നതു”. ഈ തടാകത്തെ ഫഡ്സന് ഉം 

ക്കടലുമായി। യോജിപ്പ്ിക്കുന്നതാണു” നെല് സ൯ നദി. 

ഡ്രെസ൪ നദി പസിഫിക്കു സമുഭ്ൂത്തിലേക്കു പ്ര. 

വഹിക്കുന്നു. അതിന്െറ താഴ്വരനിറയെ പാറകളാ. 

ഞ് . എങ്കിലും കനസിയല് പസിഫിക്കുതീവണ്ടിപ്പാത 
ഈ താഴ്വരയില് ക്രടിയാണു” പോകുന്നതു. 

കൊളംബിയയും അതിന്െറ പോഷകനദിയായ 

സ്റ്റേക്കു വളഞ്ഞും പിരിഞ്ഞു പസിഫിക്കു സമുദ്ൂത്തില് 

വ്രവഹിക്കുന്നു. 

കൊലറാഡോ നദി കലിഫര്ണിയാ ഉറഠാക്കടലി; 

ലേക്കു പ്രവഹിക്കുന്നു. 

സെന്റ് ചോറന്സുതടത്തില് കിടക്കുന്ന തടാക. 

മാണ് ലോകത്തിലെ ഏററവും വലിയ തടാകങ്ങറം. 

സുപ്പീരിയര്, മിച്ചിഗന്, എറി, ഒന്ട്ടാറിയോ, ഫ്ലൂറന് 

എന്നിവയാണു” അവ. സുപ്പീരിയര് തടാകത്തിനു 91,000 

ചതുരശ്രനാഴിക വിസ്താരമുണ്ടു്. അതാണു്” ലോകത്തി. 

ലെ ഏററവും ശുദ്ധജലതടാകം. 
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ല്പോറന്ഷ്യന് ഉ നാതതടങ്ങളുടെ പുറത്തെ അത് 
ത്തിയില് കിടക്കുന്നവയാണ്” വിന്ദിപ്പഗ് അതബാസ്തര, 
ഗ്രേയിറ൨ സ്റ്റേവുലെക്കു”, ഗ്രേയിറവബാര്ക്ക് എന്നിവ. 

പടിഞ്ഞാറന് ഉന്നതതടത്തിലെ തടാകമാണ് 
ഗ്രേയിറവസോഠാട്ട് ലേക്കു. 

അദ്ധ്യായം ൭. 

വടക്കെ അമേരിക്ക. 

കാലാവസ്ഥയും വിളവുകളും. 

കാലാവസ്ഥ, വിളവുകം എന്നീസംഗതികളെ 
ആസ്തരദമാക്കി വടക്കേഅമേരിക്കയെ പശ്ചിമോന്നത 
തടങ്ങം, മദ്യ മൈതാനം, പൂല്വോന്നതതടങ്ങം എന്നി 
ങ്ങിനെ വിഭജിക്കാം. 

1 ല് അലാസ്തരയില് അത്യധികമായ തണുപ്പാണ് . ബ്രിട്ടി 
ഷുകൊളംബിയയില് പടിഞ്ഞാറന് കാറയതുന്നതുകൊണ്ടു 
തണുപ്പിന്” അസാരം കുറവുണ്ട്. പടിഞ്ഞാറെതീരത്ുതു' ഐക്യനാടുകളില് മിതശീതോഷ്ണ്ുമാണു. കല്വിഫര്ണി 
യയില് മദ്ധയധരണ്യാഴിതീരത്തെ കാലാവസ്ഥയും. മെ 
ക്ലിക്കോ, മഭ്ധ്യഅമേരിക്കു എന്നിവിടങ്ങളില് ഉട്ല്യമേ 
ഖലയിലെ കാലാവസ്ഥയുമാകുന്നു. 
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മദ്ധയമൈതാനത്തിലെ ടു ഡ്രകഠം., ബാരന്ലണ്ടു” 
സ് എന്നിവിടങ്ങളില് വഭരെൌധികം തണുപ്പാണ്. 
മൈതാനത്തി നെറ നടുവില് വടക്കുനിന്നുള്ള തഞുത്ത : 
കാററിനെയോ, തെക്കുനിന്നുള്ള ചുടുകാററിനെയോ തട 
യുവാന് മലകളില്ല. അതുകൊണ്ടു കാലാവസ്ഥ മിതമല്ല. 
മൈതാനത്തിന്െറ തെക്കുഭാഗത്തു കാലാവസ്ഥ ഉമ 
മയമായിരക്കുന്നു. 

പൃവ്വോനതതടത്തിലെ ലബ്രഡോറില് തണുത്ത 
ധ്രുവപ്ര വാഹത്തിന്െറ ബാധയുള്ള തിനാല് അത്യധിക 
മായ തണ്ടജപ്പാണട്. ലബ്രഡോറിന്െറ തെക്കുഭാഗത്തു" 
ഒരു വിധം മിതശിതോള്്കംതന്നെ. ഫളോറഡയില് 
മിതശി തോഷ്ക്കുവും മഭ്യഅമേരക്കയില് മ ്്ാധിക്യവു 
മായ കാലാവസ്ഥയാണ്. 

പശ്ചിമോന്നതതടത്തില് ഫ്രാ൯സിസ്കോവിന്െറ 
വടക്ക ഭാഗത്തു പടിഞ്ഞാറന് കാററില്നിന്നു നല്ല മഴ 
ലഭിക്കുന്നു. വങ്കവര് എന്ന സ്ഥലത്ആ വേനല്ക്കാലത്തു? 
60 ഇഞ്ചും. ഐക്യനാടുകളില് ശിതകാലത്തു” ദ്ര ഇഞ്ചും 

മഴു പെയ്യുന്നു. സാന് ഫ്രാ൯സിസ്യ്യോവില് കൊല്ലത്തില് 
5 ഇഞ്ചു മഴയേ പെയ്ുന്നുമള. സാന് ഫ്രാന്സിസ്യോ 
വിന്െറ തെക്കുഭാഗത്ത് വടക്കുകിഴക്കന് വാണിജ്യക്കാ 
റവകഠം വീശുന്നു. അവിടെ മഴ നന്ന കുറവാണു്. ഇ൪ മഴ 
ക്ദറവ്ൃയകൊണ്ടാണു് കലിഫര്ണിയയില് മോഹേവു മരു 

ഭൂമി ഉണ്ടായതു" . മദ്ൃയഅമേരിക്കയില് കടലിരു നിന്നു 
വീശുന്ന വാണിജ്യവാതങ്ങളില്നിന്നു” 29 ഇഞ്ചു മഴ 
പെയ്യുന്നു. 
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മഭ്വയ മൈതാനത്തില് പടിഞ്ഞാറനിന്നു കിഴക്കോട്ട 

ചോകുന്തോവം മഴ 40 ഇഞ്ചില്നിന്നു 10 ഇഞ്ചു വരെ 

കുറയുന്നു. കനഡയുടേയും ഐക്യനാടുകളുട്േയും പടി 

ഞ്ഞാവഭാഗത്തു” 10 ഇഞ്ചില് കവിഞ്ഞ മഴ ഇല്ല. അ 

വിടം മേപ്പില്സ്ഥലമത്തെ. 

വേനല്ക്കാലത്തു വടക്കോട്ട പോകുന്ന വടക്കുകിഴ 
4൯൪ വാണി ജ്യവാതങ്ങം കാരണം പൃല്വോന്നതതടങ്ങ 
ഒത 40 മുതല് 80 ഇഞ്ചുവരെ മഴ പെയ്യുന്നു. ലബ്ബഡ്ധോ 

റില് 10 ഇഞ്ചു മഴയേ പെയ്യുന്നുള്ള . 

മരത്തടിലെട്ടല് , ഖനനം, ഫലങ്ങഠം കൃഷിചെയ്യുക, 
മത്സ്യം പിടിക്കുക എന്നിവയാണ് പശ്ചിമോന്നതതട 
ങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന പ്രവ്ൃത്തികഠം. മഭ്ധ്യമൈ 

താനത്തിലെ ട്ടണ ഡുകളില് മത്സ്യം പിടിക്കുക, മൃഗ 
ങ്ങളെ കണിവെച്ചു പിടിക്കുക എസി വ്യാപാരങ്ങഠം 
നടന്നുവരുന്നു. ബാര൯ലണ്ട് സിലെ പ്രധാന വ്യവസായം 
നായാട്ടു തന്നെ. രോമവ്യവസ്ധയവും നടന്നുവരുന്നു. 
കനഡ, ഐക്യനാടുകഠം എന്നിവിടങ്ങളിലെ മേപ്പിത 
സ്ഥലങ്ങളിരു മേച്ചിലും. പ്രയറികളില് കൃഷിയും നട 
കഒന്നു. ഗോതമ്പു”, മൈസു, പുകയില, പരുത്തി. 
കരിമ്പു”, നെല്ല” എന്നിവയാണ് പ്രധാന വിള വുകഠം. 

പൃവ്വോന്നതതടങ്ങളിലെ പ്രധാന പ്രവൃത്തികംം 
ലോഹഖനനവും വ്യവസായങ്ങളു മാകുന്നു. പൂര്വ്ൃതിരത്ത 
മത്സ്യം പിടിക്കലും നടക്കുന്നു. പ 



അദ്ധ്യായം 6. 

ഗാന്ധം 

കന്മ് 95,05.,000 ചതുരശ്രനാഴിക വിസ്താര 
രമുണ്ടു”. ഇതു്” വടക്കേഅമേരിക്കയുടെ 7-ല് ഒ ഭാഗമാ 
കുന്നു. ഭൂപ്രകൃതിയനുസരിച്ചു” കനുഡയെ പശ്ചിമോന്ന 
തതടം, മദ്ധ്യമൈതാനം, പൂവോന്നതതടം എന്നിങ്ങനെ 
വിഭജിക്കാം. 

പശ്ചിമോന്നതതടങ്ങളില് . കാസ്നേഡമലകംം, 

ഡോഠംസുമലകഠം, റോക്കിമലകറം എന്നിങ്ങനെ മുന്നു 
നരകളണ്ടു് . ഇവയില് കാസ്യതേേഡു പടിഞ്ഞാറെ അററ 

ത്തം റോക്കിമലകഥം കിഴക്കേ അററത്തും കിടക്കുന്നു. 

ഈ മലനിരകറംമെല്ലൊം ക്രടി 400 നാഴിക വീതിയുണ്ട് . 

ഇവകഠംക്കു മദ്ധ്യേയാണ് ബ്രിട്ടിഷു കൊളംബിയയിലെ 

ഉന്നതതടം. ഈ തടത്തില് ധാതുക്കഠം സുലഭമാണ്. 

കാടടകളം മേപ്പില് സ്ഥലങ്ങളും കൃഷിസ്ഥലങ്ങളും ധാരാ. 
ഒമായിക്കാണാം. 

പൃധ്യോന്നതതടമെന്നു പറയുന്നതു് ലബ്രഡോര്തടം. 

അഥവാ ലോറന് ഷ്യ൯തടം എന്നതത്രെ. അത് ലാന്തിക. 

തീരത്തുനിന്ന്” ഉന്നത്തടം പെട്ടെന്നു് ഉയരുന്നു. ഇൽ 

തീരവയനോര്വെയിലെ ഫിയേസ്റ്റ് പോലെയുള്ള. വിടവു 

കളുണ്ട്. ഉന്നതതടം ഫലപുഷ്ടിരഹിതമായും, തണുപ്പുധി 

കാമാഡ.ഠ ഇരിക്കുന്നു. 
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മദ്ധയമൈതാനത്തെ നാലു ഖണ്ഡങ്ങളാക്കി തിരിക്കാം. 
അവ ടടംന്ഡ്ധകഠം, ബാരന്ലാണ്ട് സ്, കോണിഫറസു 
ബെല് റ൨. പൃല്ത്തകടികറം എന്നിവയത്രെ. 

ആര്ട്ടിക്ക സക്കിളിനും വടക്കു ഭാഗത്താണു" ടൂണ 
ഡ്ുകഠം. അവിടെ വഷകാലത്തു മഞ്ഞും വേനല്ക്കാ 
ലത്തു മോസ്സും സുലഭമാണ്. 

ടുണ്ഡ്ുകളുടെ തുടച്ചതന്നെയാണ് ബാരന് 
ലാണ്ടു” സ്. അവ ടുണണ്ഡ്രമുതല് ഫഹഡ് സന് ഉറാക്കടല് 
വരെ നിണ്ടുകീടക്കുന്നു. അവിടെ നാനാതരത്തിലുള്ള 
പായലുകഠംകാണാം. ജനങ്ങംം അദിടെ നിവസിക്കു 
ന്നില്ല. നായാട്ടുകാരും. രോമക്കച്ചവടക്കാരും അവിടങ്ങളി 
ല്ക്രുടി കടന്നു പോകാവണ്ട് . 

കോണഫറസുപ്രദേശം പസഫിക്കുമുതല് അതലം - 
ന്തിക്തിരംവരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്നു. ഇതിന്െറ തെക്കുക്। 
ഴക്കെ മുലയിലുള്ള കൃഷിസ്ഥലം കാട്ടവെട്ട]ി തെളി 
പൃതത്രേ. 

പടിഞ്ഞാറെ ആ€ംബദമ്യിലെ മേച്ചില് സ്ഥലങ്ങളും 
കിഴക്കേ ആഠംബട്ട, സാസ്ത്രാച്ചിവാന്, മിന് റേറാബ, 
എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഗോതമ്പുകൃഷിസ്ഥലങ്ങളും റോക്കി 
മലകളുടെ കിഴക്കുഭാഗത്തു കിടക്കുന്നു. 

പടിഞ്ഞാവള്ള മലകഠം വളരെ പ്രധാനമായവ 
തന്നെ. ആ മലകളില് സ്വയം സുലഭമാണു. കാടുകളും 
ധാരാളമുണ്ട് . അവ പടിഞ്ഞാറന് കാറവകളേയും മേഘ 
ങ്ങളേയും തടുത്തുനിറത്തുന്നു. 



റു 
മക്കന്സ് | നദി ഗ്രൈറവസ്നേവു ലേക്കു. ഗ്രൈറ൨ബര് 

ലെക്ക്, എന്നി തടാകങ്ങളില്ക്രുടി പ്രവഹിക്കുന്നു. 
സാസ് കാച്ചിവാന് എന്ന നദി വിനിപ്പെഗ് തടാകത്തി 
ലേക്കു ഒഴുകുന്നു. അവിടെനിന്നു കടക്കുമ്വേഴം അതിനു 
നെല്സണ് ഹ്എന്നു പറയുന്നു. നെല്സണ് നദി ഹഡാ 
സണ് മഠംക്കടലില് പതിക്കുന്നു. റെഡ്നദി ഗോതമ്പു 
വയലുകളെ കടന്നു വിനിപ്പെഗ് തടാകത്തിലേക്കു പ്രവ 
ഹിക്കുന്നു. സെ൯വ് ലോറന്സു, സെ൯൮൨്ജോണ് 
എന്നിവ അത് ലാന്തിക് സമുദൂത്തില് പതിക്കുന്നു. - 

ഈ നദികളില് മിക്കവയും കൊല്ലത്തിലധികഭാ 
ഗവും മഞ്ഞു മൂടിക്കിടക്കന്നു. അതുകൊണ്ടു അവയില് 
ഗതാഗതസൌകയ്യമില്ല. 

കനഡയുടെ നടുക്കായി സുപ്പീരിയര്, മിച്ചി ഗ൯; ഘ്ലൂ 

റ൯, എറി. ഒന്ട്ടാറിയൊ എന്നി തടാകങ്ങറം സ്ഥിതി 
ചെയ്യുന്നു. ഈ തടാകങ്ങളില് മത്സ്യം സുലഭമാണ്. അ 

വയുടെ സഹായത്തോടുക്രടി അനവധി കനാലുകഠം വെ 

ടിയിരിക്കുന്നു. ലെക്കു സുപ്പരീരിയരിന്നും ഘൂറന്നും മദ്ധ്യേ 
നാലുകഠം ഉണ്ടു്. വെല്ലണ്ടുകനാല്ലെക്കു” എറിയെലെ 

൧൭ ഒ൯ന്ട്ടാറിയയോടു യോജിപ്പിക്കുന്നു. എറി തടാകത്തെ 

ഫഡ്സനുമായി യോജിപ്പിക്കുന്ന എറിക നാലിന്നു 990 

നാഴിക നീളമുണ്ട്. ഈ തടാകങ്ങളുടെ സമീപത്തു 

നാനാതരത്തിലുള്ള വ്യവസായങ്ങളും നടന്നുവരുന്നു നയാ 

ഗ വെള്ളച്ചാട്ടത്തില് നിന്നു ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യ തശക്തി 

ടൊറൊന്ട്ടൊ, ബഫഘല്ലൊ, ന്യയോക്ക് എന്നിവിടങ്ങ 

ല് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. 
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പടിഞ്ഞാവഭാഗത്തു പാശ്ചാത്യ കറവ വിശുന്നതിനാ 
ല് കാലാവസ്ഥ അധികം .മൂടുള്ള തോ അധികം തണുപ്പു 

കള തോ അല്ല. തഞുത്ത ഗ്രുവവ്രവാഹങ്ങളു കള തുകൊണ്ടു 

ലബ്രഡ്ധോര്തീരം നന്ന തഞുത്തിരിക്കുന്നു. മദ്ധ്യമൈതാ 
നത്തില് അത്യധികമായ ചൂടും തണുപ്പുമാണ്. അ 

വിടെ വടക്കുനിന്നുള്ള തഞുത്തകാറവം തെക്കുനിന്നുള്ള 

മു ടകാറവം ഉ നതുന്നു. 

പടിഞ്ഞാറെ തിരത്തു 40 മുതല് 80 ഇഞ്ചുവരെ 
മഴ പെയ്യും. റോക്കി മലകളുടെ കിഴക്കുദാഗത്തു 10 
ഇഞ്ചിലധികം മഴയില്ല. അവിടെ കൃഷിചെയ്ത്ാന് സൌ 
കയ്ക്യമില്ല. ലബ്രഡോര് തിരത്തു മഴ നന്ന കുറവാണു. 
2 ദ്യ മൈതാനത്തില് കൃഷി ക്ഷ ആവശ വ മായത്ര. മഴ 

പെയ്യുന്നു. 

ടണ് ഡകളല് ലോഫങ്ങളില്ല, അവിടെ കൃഷിയും 
നടപ്പില്ല. നായാട്ടാണു” അവിടത്തെ ജനങ്ങളായ എ 
സ്തിമോസിന്െറ പ്രധാന പ്രവൃത്തി. ബാരന് ലാണ്ട് 
സില്ം ജനങ്ങളുടെ പ്രധാനതൊഴ്ില് നായാട്ട തന്നെ. 
ബ്രിട്ടിഷ് കൊളംബിയയില് ഖനനം നടന്നുവരുന്നു. അ 
വിടെ കാടുകഠം സുലഭമായതുകൊണ്ടു മരം അവത്തു 
കടലാസുണ്ടാക്കിവരുന്നു. ഫലങ്ങം സമൃദ്ധിയായി വിള 
യുന്നു. മത്സ്യം പിടിക്കുന്നവരും ഇവിടെ ധാരാളരാണു'. 

പുല് പ്ര ദേശങ്ങളില് ആടു”, മാട്ട്, കുതിര എന്നി 
വയെ വളത്തിവരുന്നു. 
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കിഴക്കെ ആംബര്ട്ട് സാസ്കാച്ചിവാന്, മാനി 
റേറാബ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ശോതമ്പുകൃഷി സുപ്പസി 
ഭ്ധമത്രെ. 

വനവ്ര ദേശങ്ങളില് മരം അറത്തു കട ലാഡസ്സുണ്ടാക്കി 
വരുന്നു, 

തടാകപ്രദേശത്തുനിന്നു ലോഹങ്ങംം സുലഭമായി 
'കുഴപ്പെടുക്കുന്നു. 

മത്സ്യം പിടിച്ചു” ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നവരും ദ൪ 
ലൃഭമല്ല. 

ഗോതമ്പു, ഫലങ്ങഠം, മരം. മാംസം, തോല്. 
ഴ് ൽ) ഷൻ മണ്ണെണ്ണ, മീനെണ്ണ എന്നിവയാണു” പ്രധാന കയറവ 

മതികഠം. ഇരിമ്പുസാമാനങ്ങം. പരുത്തിസാമാനങ്ങം, 
രോമസാമാനങ്ങഠം, വിട്ടസാമാനങ്ങറം എന്നിവ ഇറക്കി 
വരുന്നു. 

 സെ൯വ൨് ലോറന്സാണ് പ്രധാന ജലമാര്ഗ്ഗം. 
സെ൯൨ ജോ മറെറാരു ജലമാഗ്ലമാകുന്നു. 

തിവണ്ടിപ്പാതകളില് പ്രധാനമായവ ഗ്രാ൯൨ ടം: 

പാത, കുനഡയില് പസിഫിക്കു പാത എന്നിവയും 
കനഡിയന് നാഷനല് റെയില്വെ സിസ്റ്റത്തിലെ മറ൨ 

പാതകള മാകുന്നു. 

കനഡിയന് പസിഫിക്കു പാതയ്മു 9867 നാഴിക 
നിളമുണ്ടു”. അതു” സെന്വ൨ജോണ്മുതല് വങ്കവര്വരെ 

നിണ്ടുകിടക്കുന്നു. 
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വദംവര്പട്ടണം കനഡയില് ദ്ധസിഫിക്കു പാത 
യുടെ പടിഞ്ഞാറെ അററമത്രെ. പടിഞ്ഞാറെ അററ 
ത്തെ പ്രധാനതുറമുഖം ഇതാണ്. ഏഷ്യാ. യൂറോപ്പ്; 
ആസ്റ്രേലിയ എന്നി ഖണ്ഡങ്ങളുമായി ഈ നഗരം കച്ച 
ചടം നടത്തുന്നു. 

വജംവര് ദ്പീചിലുട്ള വിച്ലോറിയയാണു ബ്രിട്ടീഷു 
കൊളമ്പിയയിലെ ഏററവും പ്രധാനവും പ്രാചീനവു 
മായ നഗരം. 

എസ് മന്റനാണു് ആംംബര്ട്ടയുടെ തലസ്ഥാനം. 
ഇവിടെ കല്പൃരി ഖനനം ചെയ്തുവരുന്നു. കല് ഗാരി കൃഷി 
സ്ഥലങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിലാണ് . 

റെജിനയാണു” സാസ് കാച്ചിവനന്െറ തലസ്ഥാനം. 
ശോതമ്പുകച്ചുവടം നടക്കുന്ന സ്ഥലമത്രെ. 

മാനിറേറാബയുടെ തലസ്ഥാനമാണു? വിനിപ്പെഗ് . 
ഇവിടെ 6 തീവണ്ടിപ്പാതകറം വന്നുചേരുന്നു. 

ടൊറൊനെറാവാണ് ഒ൯ന്റാറിയയുടെ തലസ്വാ 
നം. തിവണ്ടിപ്പാതകളുടെ സംഗമസ്ഥാനമാണ് ഈയ 
പട്ടണം. കൃഷി ആയുധങ്ങറം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിവരുന്ന് 

ഒട്ടാവയാണു” ഗവകഷോണ്ടിനെറ തലസ്ഥാനം. 

സെന്റ് ലോറന്സ്] ന്മേല് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കവ 
ബെഥാണു' ക്വബെക്കിന്െറ തലസ്ഥാനം. തോല് 
വ്യവസായം നടന്നുവരുന്നു. ഒരു തുറമുഖ വൃമാണു, 
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കനഡയിമെ ഏററവും വപല്പിയ നഗരലും വന്നു 
ചേരുന്ന ഒരു സ്മഥലമാണിതുൂ. 

ന്യൂബ്രെന്സ് വിക്കിലെ സെ൯൨് ജോണ് കനഡ 
യീലെ പ്രധാന തൂറമുഖങ്ങളി ലൊന്നാഞ്ച്. ഫ്ര്ോഡറി, 
നാണ് തലസ്ഥാനം. 

നോവസ്ല്യോഷിയയിലെ ഹാലിഫാക്സ് കിഴക്കെ. 
അററത്തെ തിവണ്ടിപ്പാ. തകളുടെ വാസ. 

അഭ്ധൃൃ യഠ 4. 

നപ) ഫണ്ട് ലണ്ട്. 

സ്ൂഫെരണ്ട് ലണ്ടും ലബ്ബഡോര് എന്ന കടല്ത്ത്! 

രവും പ്രത്യേകമായ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. കാലാ 

വസ്ഥ ശിതാധിക്യമുളളതാകുന്നു. മണ്ണു ഫലപഷ്ടിയുള്ള 

തല്ല. സു ഫെരണ്ടുലണ്ടിനെറ തീരത്തുനിന്നു കുറേ അക 

ലെയായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഗ്രൈററ് ബാങ്ക് സ് ല് പ്രധാ 

നവ്യവസായം മത്സ്യം പിടിത്തമാകുന്നു. കോഡ് 

എന്ന മത്സ്യമാണ്” ഇവിടെനിന്നു കിട്ടിവരുന്നതു”. 

ഈ ബാങ്ക് സ് കടല് വിതാനത്തില് നിന്നു താഴന്നു 

കിടക്കുന്ന മന്നതമായ ഒരു പ്രദേശമത്രെ. ഗ്രിന്ലണ്ടില് 

നിന്നു വരുന്ന ഐസ്ബര്ഗ് സ് കൊണ്ടുവരുന്ന സാധ. 

നുങ്ങമഓാലാണു്” ഈ ബാങ്ക്സ് നിമ്മിതമായിരിക്കു 
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ന്നതു”. ഇതിനു 500 നാഴിക നീളവും 900 നാഴിക 
വീതിയുമുണ്ടു”. ഇവിടെ കടലിനെറ ആഴം 80 അടി 

മുതല് 600 അടിവരെ കാണും. 

ലബ്രഡോര്തീരം ബ്രിട്രീഷുദവിപുകളുടെ അക്ഷരേഖ 
യില് തന്നെയാണ് സ്ഥിതിചെയുന്നതു”. എന്നാല് 
ലബ്രഡോറിലെ കാലാവസ്ഥ ബ്രിട്ടനിലെ കാലാവസ്ഥ 
യെക്കാഠം തുലോം തണുപ്പ്േറിയതാകുന്നു. വടക്കനിന്നു 
വരുന്ന ഗ്രുവവ്യവാഹമാണു് ഈ തണുപ്പിനു കാരണം. 

സംസ്ഥാനത്തില് മരവും ലോഫ്ങ്ങളും സുലഭ 
മാണു് . ഖനനം, മരം അറക്കല്, കടലാസ്സണ്ടാക്കല്, 

റി മത്സ്യം പിടിക്കല്, കോഡ്ലിചര് എണ്ണ എടുക്കല് 
എന്നിവയാണു് ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന വ്യവസായങ്ങംം. 

തൃകെ 9. 64,000 ജനങ്ങഠം നിവസിക്കുന്നു. തല 
സ്ഥാനമായ സെ൯റവ൨ജോണ്സി ല് നല്ലൊരു നെരകാശ 
യമുണ്ടു'. 

അദ? ചായം ി 

൭ റ്റുക്ത്യനാടു കാ 

അലാസ്പ, ഉറംപ്റെടെ റ്റു ക്യനാടുകഠംക്കു 9൦00.,000 
ചതുരശ്രനാഴിക വിസ്താരമുണ്ടു് . 

1) രൂ മഴ്ണിന്െറ സ്വഭാവമനുസരിപ്പ” ഈ രാജ്യത്തെ 
പശ്ചിമോന്നതതടം. മലൃയമൈതാനം, പുല്വോന്നതതടം 

1) ] ലി 
ലു അത് ലാന്തിക് തീരം എന്നിങ്ങിനെ വിഭജിക്കാം. 

9 
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പശ്ചി മോന്നതതടത്തിതല് നാലു മലനിരകഠം കിട 
ഒന്നു. അവ കാസ്നേ ഡു, സിരനെവാഡ, റോക്കി എന്നീ 
പേരുകകാ൯ അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ വാ മദ്ധ്യേ 
ഉയന്ന തടങ്ങറം കാണാം. വടക്കേ അററത്തുള്ള ഉന്ന 
തതടത്തിന് ഇഡാഹോഫ്ളാറെറന്നും., നടുവിലുള്ള 
തിനു ഗ്രൈഴിറവബെസിനെന്നും. തെക്കുള്ളതിനു കൊല 
റാഡൊംപ്പാറെറാ എന്നും പചേരുകളാകുന്നു. 

മഭ്ധ്യമൈതാനം തടാകങ്ങഠം മുതല് മെഗ്സിക്കോ 
ഉ റം ട്ടെ ൯വരെ നിണ്ടുകിടക്കുന്നു. ഇതില് മേച്ചില് സ്ഥ 
ലങ്ങളെന്നും കൃഷിസ്ഥലങ്ങളെന്നും രണ്ടം വഭാഗങ്ങ 
ളണ്ടു്. 

പുല്വോന്നതതടത്തില് സ്ലൂ ഇംഗ്ലണ്ടുമലകഠം, അപ്പ 
ലാച്ചിയ൯ ഒഉന്നതതടം എന്ന് ങ്ങനെ രണ്ടു ന 
കൂട്ടു”. രണ്ടിനും മദ്ധ്യേ ഹഡ'സ൯ ഉംക്കടല് കിട 
ക്കുന്നു. അപ്പുലാച്ചിയ൯ ഉന്നതതടത്തില് അലഗനി 
തടം. അപ്പലാച്ചിജന്മലകാം ാം പീഡ്മോണ്ടു് തടം 
ന്ന 53 ദനെ മുന്നു ഭാഗങ്ങളണ്ടു”. പിഡ് മോണ്ടു” തട 
9 (ന൯െറ ക്ഴക്കെ അററത്ത ന ഹോ൦ലൈന് എന്നു 
പേര. 

അത് ലാന്തിക് മൈതാനം പീഡ് മോണ്ടം തട 
ത്തിനെറ ക്ഴക്കുഭാഗത്തു കടക്കുന്നു. അതു തെക്കോട്ടു 

പോകുമ്പോറം മദ്ധ്യമൈതാനത്തിരു ലയിക്കുന്നു. 

കാസ്ഷേഡു, സീരനെവാസ, റോക്കിമലകംം, ന്യൂ 
റ: ഇഠഗ്ലുണ്ടുമലകഠം എന്നവയാണ് പ്രധാന മലകംം. 
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ഈര മലകഠം വളരെ പ്രാധാന്യമോ മറിയവയത്രേ. 

ഇവയുടെ: സാന്ന ദ്ധ്യം കാരണം പടിഞ്ഞാറെ തീര 

തുറകഥം നന്ന കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന. ഇവ പടിഞ്ഞാ 

നിന്നു വരുന്ന മേഘങ്ങളെ തടുത്തു നത്്ുന്നതനാല് 

ഇവയുടെ കിഴക്കു പ്ര ദേശങ്ങം പ്രായേണ ഫഥലരഹി 
തമാകുന്നു. മലകളില് ലോഹങ്ങളും മരങ്ങളും സുലഭ 

മാണ്. കിഴക്കുഭാഗത്തുള്ള മലകഠാക്കും സമുദൂതീര 
ത്തിനും മഭ്ധേ അത് ലാന്തികമൈതാനം കിടക്കുന്നതി 
നാല് തീരത്തു നല്ല തൂറകളുണ്ടു”. ഇവിടേയും മരങ്ങളും 
ലോഹങ്ങളും സുലഭമാണ്. അതുകൊണ്ടു ്റുക്ൃയ 
നാടകളിലെ കിഴുക്കദാഗം ഒരു വ്യവസായ കേന്ദ്രസ്ഥാ 
നമായി തിന്നിരിക്കുന്നു. 

പസിഫിക്കു സമുദ്രത്തിലേയ്യ, പ്രവഹിക്കുന്ന നദി 
കഠം കൊളംബിയ, കൊലറാഡോ. റെ. ക്ഷ് എന്നിവ 

യാകുന്നു. റിയോഗ്രാന്ഡോ. സിപ എന്നി നദ 
കഠം മെക്സിക്കോ ഉഠംക്കടലില് വീഴുന്നു. ഹഡ് സന്, 
ഫോഠംനദി എന്നിവ അത്് ലാന്തികസമുദ്രത്തിലേയ്യ. 
പ്രവഹിക്കുന്നു. നദികളില് മിക്കവയും ഗതാഗതസൌ 
കയ്യമുള്ള വയാണ്. കൊളംബിയയില് സാത്മന് ഹന്ന 
മത്സ്യം സുലഭമാണ്. ഹഡ് സന്നദിയടെ താഴ്വര 
രാജ്യത്തിന്െറ അകഭാഗത്തേക്കു വേശി പ്പാനുളളക 
പന്ത ഒരു മാഗ്ലുമത്രേ. ലി നു 

൧ 

ശാന്തസമുദ്ൂതിരത്തു പടിഞ്ഞാറന് കാറ൨ കാരണം 
മൃട മിതമായി രിക്കുന്നു. പശ്ചിമ ഭാഗം പൃവയൂഭാഗ 
മം ഉള്ള ഉന്നതതടങ്ങളുടെ മദ്ധ്യ കിടക്കുന്ന ഭാഗം 
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അതൃഷ്ണ്ുമായ ഒന്നാണ്. മദ്ധ്യത്തിലുള്ള ഉന്നതതടവം 
അത്ൃഷ്ണുമാ യിരിക്കുന്നു. ക ഴക്കേതിരത്തിനന്െറ തെക്കുഭാ 
ഗത്ത് ഉഷ്ണം മിതമാണു്, സാന്ഫ്ര്രാന്സിസ്യ്യോവിന്െറ 
വടക്ക ഭാഗത്തു ശീതകാലത്തു” മട ഇഞ്ചിലധികം മഴ 
പെയുന്ന. ഈ പട്ടണത്തിന്െറ തെക്കുഭാഗത്തു” മഴ 
നന്ന കുഥവായിരിക്കുന്നു. കിഴ ക്കേതീരത്തു 80 ഇഞ്ചു മഴ 
പെയ്യും. മഭ്ധ്യമൈതാനത്തിന്െറ കിഴക്കുഭാഗത്തു മഴ 

 സുലഭവും., പടിഞ്ഞാവഭാഗത്തു കുറവുമായിരിക്കുന്നു. 

പടിഞ്ഞാറെ ഉന്നതതടത്തില് ഗോതമ്പും നാനാ 

തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളും കൃഷിചെയ്യുന്നു. മദ്മൃമൈതാ 
നത്തില് പ്രധാന വിള വുകഠം ഗോതമ്പു”, ചോളം 
പുകയില, പരുത്തി എന്നിവയാകുന്നു. കാടുകളും ഇവിടെ 
സുലഭമത്രെ. ഗോതമ്പു”, പുകയില, പരുത്തി, നെല്ല്, 
കരിമ്പു” എന്നിവ അത് ലാന്തികതിരത്തും കൃഷിചെയ്യുന്നു. 
അവിടെ മരങ്ങളും സുലഭംതന്നെ. മങ്ധ്ു മൈതാനത്തില് 

ആടുമാടുകഠം., കുതിരകം., പോക്കുകഠം എന്നിവയെ 
സമു 3ധിയായി വളത്തിവരുന്നു. സ്വണ്റം, ചെമ്പ്, ഇരി 
നു“, കല്ലരി എന്നി ലോഹങ്ങം' സമുദ്ധിയാണു്. മണ്ണണെ 

ഇയും ധാരാളമായി കഴിച്ചെടുക്കുന്നു. ൬ ഇംഗ്ലണ്ടുനാടു 
കളില് പരുത്തി. രോമം, തോല്, ഇരിമ്പു എന്നിവകൊ 

ണ്ടുള്ള വ്യവസായം നടന്നുവരുന്നു. കണ്ണാടി, മണ് പാത്ര 

ങ്ങ. ഇദ്ടികകഠം എന്നിവയും സൃലഭമായി ഉണ്ടാക്കിവ 

രുന്നു. റവ ഉണ്ടാക്കരു, ചുരുട്ടണ്ടാക്കരു , പഞ്ചസാര 

മൃണ്ടാക്കല് എന്നിവ മറവ വ്യവസായങ്ങളാണു്. പുരു 

പ്ര ദേശങ്ങളില് പാല്ക്കട്ടി ഉണ്ടാക്കലാണു” പ്രധാന 

ല്യവസായം. മരം അറത്തു നാനാതരത്തിലുള്ള സാമാ 
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നങ്ങളു ണ്ടാക്കല്, കട ലാസ്റ്റണ്ടാക്കല് എന്നിവയം നടന്നു 

വരുന്നു.. പസിഫിക്കുതീരതുും അതലാന്തികതിരത്തും 
മത്സ്യം പിടിക്കല് പ്രധാനമായ ഒരു വ്യവസായമാണ്ട . 

ഗതാഗതമാര്ഗ്ഗങ്ങളില് പ്രധാനമായവ തീവണ്ടി 

പ്യാതകളും നദികളും തന്നെ. 

തിവണ്ടി പ്യാതകളില് പ്രധാനമായവ. 

(1 ചിക്കാഗോ. പോര്ട്ടലണ്ട് എന്നിവയെ യോജി 
പ്പിക്കുന്ന നോര്തേന് പസിഫിക്കുപാതഃ; 

(മ) സ്റ്റുയോക്കു”, ചിക്കാഗോ. സാ൯ഫ്രാ൯സിസ് 

ക്കൊ എന്നിവ യോജിപ്പിക്കുന്ന സെ൯ല് പസിഫിക്കു 
പാത; 

(8) ന്പൂ ഓര്ലിയസു", ലോസ് ആന്ജിലിസു', 
സാ൯ഫ്ട്രാ൯സിസ്ക്കൊ ഫ്രുന്നിവയെ യോജിപ്പിക്കുന്ന 
സതേന് പസ് ഫിക്കുപാതഃ; എന്നിവയാകുന്നു. ലോക 
ത്തിലാകെയുള്ള തിവണ്ടിപ്പാതകളില് അഞ്ചില് രണ്ടുഭാ 
ഗം ഐക്യനാടുകള് ലാകുന്നു. ചിക്കാഗോ, ന്ൂയോക്ക് . 

ഫിലാഡെല്ഫിയാ. ന്പൂഓര്ലിയന്സു, സാ൯ഫ്രുരാ൯ 
സിസ്ക്കൊ, സെന്റ്: മയി എന്നിവയാണു” പ്രധാന 
തിവണ്ടിപ്പാത സംഗമ സ്ഥാനങ്ങഠം. 

മിസസ്പ്പി സിയ്ക്രം എന്നുപറയുന്ന ജലമാര്ഗ്ഗം 
തന്നെ |(),(000 നാഴിക നിള മുള്ള താകുന്നു. മിസ്ത്റോറ।, 
ഓഫിയോ എന്നി നദികളും ഈ സ് സ്ത്രത്തിലുഠംപ്പെടും. 
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൨൫റികനാല് എറിതടാകത്തേയും ഹഡ്സനേയയം 
യോജ പ്പിക്കുന്നു. മിസിസ് പ്പരിയെ സെന്വ് ലോറ൯സു 
മായി യോജിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടു കനാലുകളണ്ടു”. സ്പൂഖാ൪ 
ലിയന്സു മുതല് ക്വഖബെക്കുവരെ ജലമാര്ഗ്ഗമായി സഞ്ച 
രിക്കാം. 

ബാഠംട്ടിമു൪ എന്ന പട്ടണത്തില് നല്ലൊരു നൌകാ 
ശയമുണ്ടു”. അതിനാല് അതു നല്ലൊരു തുറമുഖലുയം ചന്ത 
സ്ഥലവുമാകുന്നു. 

നൂ ഇംഗ്ലൂണ്ടുനാടുകളിലെ പ്രധാന പട്ടണമാണു 
ബോസഡ്പ്യന്. അവിടെ നല്ലൊരു നൌകാശയമുണ്ടു . അന 

വധി തിവണ്ടിപ്പാതകഠം അവിടെനിന്നു പുറപ്പെടുന്നതു 
പ റ മുണ്ടു . സ്പൂ ഇംഗ്ലൂണ്ടു സ്റ്റേറവകളിലെ പ്രധാന തുറമ 

ഖറും ഈ പടടണഠതന്നെ. 

ഐക്യനാടുകളിലെ ഏററവും വലിയ പട്ടണവും 
കപ്പവടസ്ഥലവുമാണു സ്യൂയോക്ക് . അവിടെ നാനാതര 
ത്തിലുള്ള വ്യവസായങ്ങളും നടന്നുവരുന്നു. 

ഥീലാഡെല്ഫിയയിലും നാനാതരത്തിലുള്ള വ്യവ 

സായങ്ങം നടന്നുവരുന്നു. ഇരമ്പ്യവവസായമാണു്് 
മി ട് 

പ്രധാനമായത്. ഇവിടെ അനവധ। തിവണ്ടിപ്പാതകളും 

ചെന്നു ചേരുന്ന. 

ഇരിമ്പു വ്യവസായത്മ നെറ പ്രധന കേധ.സ്ഥാന 

മാണു്” പിററ്സ്ബ ഗ്. 

അ ലബാമയിലുളള ബിര൪മിംഗാം തെക്കുഭാഗത്തെ 

പിററ്് സ്ഖ ധുത്രെ. 
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ഐക്യനാടുകളിലെ തലസ്ഥാനമാണ്ട്' വാഷിം 

ഗട൯. അവിടെയുള്ളവരില് അധികഭാഗവും ഉദ്യോ 
ഗസ്ഥന്മാരത്രെ. 

ബഫല്ലോ എന്ന പട്ടണം എറിതടാകത്തിന്മേല് 

സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. നയാഗരയില്നിന്നു” ഇവിടെ വിദ്ദ 

ക്തി എത്തുന്നു. ഇരുമ്പു വ്യവസായം നടന്നു വരുന്നു. 

ചണപ്പ്യൊട।, ധാന്യങ്ങറം, മരം എന്നിവയാണു” പ്രധാന 
ക ല്പവടസ്ത്രാമാനങ്ങംം. 

മിച്ചിഗനമന്മേലാണു” ചിക്കാഗൊ. ഇവിടെ ഇരിമ്പു 
വ്യവസായം നടന്നു വരുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏററവും 
വലിയ ധാന്യ ശേഖരസ്ഥാനമാണിതു”. മാംസ വ്യാപാ 
രത്തിനെറ കേന്ദ്ര സ്ഥാനവുമാണു'. 

എറിതടാകത്തിന്മേല് സ്ഥിതിചെയ്യന്ന ക്ലീവലണ്ടു 
കല്ലര॥ ഖനികളുടേയും ഇരിമ്പുകളുടേയും മഭ്ധൃത്തി 
ലാണു. ഇവിടെ മോട്ടോര് കാവകറം ഉണ്ടാക്കിവരുന്നു. 

എൃറിതടാകത്തിന്മേലുമള മറെറാരു പട്ടണമാണു: 
ഡ്ധെറവ്റോയിറവ് . ലോകത്തില് വെച്ചു ഏററവുമധികം 
മോട്ടോര് കാവകളുണ്ടാക്കുന്നതു” ഇവിടെയത്രെ. സുപ്രസ്। 
ദ്ധമായ ഫോര്ഡുകമ്പനി ഇവിടെയാണു”. 

മിച്ചിഗന് തടാകത്തിന്മേലാണ്' മില"വാക്കി. വള 
രെവാണിജ്യം നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാദിതു'. വിടെ 
റവ ഉണ്ടാക്കിവതരുന്നതുമുണ്ട്. 

മിസിസിപ്പിയുടെ മുഖത്തുനിന്നു 100 നാഴിക തുളളി] 
ലാണ്ട് സ്റ്റൂ ഓര്ലിയന്സു". പരുത്തി, നെല്ല, പഞ്ച 
സാര എന്നി സാധനങ്ങഴം ഇവിടെ വിറവവരുന്നു. 
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മിസോറി, മിസിസിപ്പി എന്നി നദികളുടെ സംഗമ 
സ്ഥാനത്താണ് സെ൯വമൃയി. മദ്ധ്യമൈതാനത്തിലെ 
പ്രധാന പട്ടണമാണ് തു”. ഗോതമ്പു”, കന്നുകാലികം, 
പരുത്തി, പുകയില എന്നി സാധനങ്ങഠം ഇവിടെ സുല 
ഭമായി വിറവവരുന്നു. 

ഡെ൯ന്വര് എന്ന പട്ടണത്തിനന്െറ സമീപം അന 
വധി ലോഹക്കുഴികളണ്ടു'. ഇവിടെ വ്യാപാരവും സുല 
ഭമായി നടക്കുന്നു. 

ലോകത്തിലെ ഏററവും വലിയ പരുത്തിത്തുറമുഖ 
മാണു” ഗാഠംവസ്റ്റ൯. 

ലോസ് അന്ജിലി സ്സ് ആധുനിക കാലത്തു പെട്ടെ 
നനു പ്രസിദ്ധമായത്മാണ്ഞ്. ഇവിടെ നല്ലൊരു നെൌകാശയ 
മുണ്ടു് . ഇവിടത്തെ പ്രധാന വ്യവസായം മണ്ണെണ്ണ ശുദ്ധി 
ചെയ്യലാകുന്നു. സിനിമയ പ്രസിദ്ധമായ പട്ടണമത്രെ 

ഇതു. 
സാ൯ഫ്രാ൯സിസ് ക്കോ എന്ന പട്ടണം ഡോം 

ഡ൯ഗേറവവഴി പസിഫിക്കു സമുഭൂവുമായി യോജിച്ചു 
കിടക്കുന്നു. നല്ലയൊരു നൌകാശയമുണ്ടു”. ചൈന, തആആ 

സ്രലിയ, ഫിലില്പ്യൈന്സു, ജപ്പാന് എന്നിലിടങ്ങ 

ല്നിന്നു വരുന്ന കവ്പ്ലുകഠം ഇവിടെ നില്ലുന്നു. നാനാ 

തരത്തിലുള്ള. വ്യവസായങ്ങളും നടന്നുവരുന്നു. 

അലാസ്പ്ാ 9.40,000 ചതുരശ്രനാഴിക വിസ്താര 

മുണ്ടു്. വഭഒരെ തബണുെപ്പുട്ട. ഒരു പ്ൃദേശമാണ്ട്. ജനങ്ങ 

ളുടെ പ്രധാന തൊഴില് ഖനനവും മത്സ്യപോിടിത്തവു 

മാകുന്നു. 



അദ്ധ്യായം റ) 

മ്മേ്റ ക്കോ 

ഈ രാജ്യത്തിന്െറ വിസ്താരം 7.,67,000 ചതുരശ്ര 

നാഴികയാകുന്നു. ഇതു വടക്കെ അമേരിക്കയുടെ പത്തി 

ലൊന്നാകുന്നു. 

ടെഹുവാ൯ടപെക്ട്” എന്ന കരയിടുക്ക് ഈ രാജ്യ 

ത്തെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്നു. വടക്കുഭാഗം ഒരു ഉന്നത 

തടമാണു. ഈ ഉന്നതതടത്തിനെറ പടിഞ്ഞാറെ അററ 

ത്തു” ഒരു മൈതാനമുണ്ടു”. കരയിടുക്കിനു തെക്കു മലനിര 

കളും യുക്കാറാന് എന്ന ഉന്നതതടവും കിടക്കുന്നു. 

കാലാവസ്ഥയനുസരിച്ചു രാജ്യത്തെ മൂന്നാക്കി വിഭജി 

ക്കാം. അവ ഉഷ്ണുതടം., ശിതോള്തുതടം., ശീതതടം 
എന്നിവ തന്നെ. തിരപ്രദേശങ്ങം ഒന്നാമത്തെ വിഭാ 

ഗത്തിലും., 9000 അടിമുതല് 6000 അടിവരെ ഉയരമുള്ള 

വ്യ ദേശങ്ങം രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിലും, മെഞ്ണിക്കന് 
ഉന്നതതടത്തിന്െറ ഉയന്നഭാഗമാസകലം മുന്നാമത്തെ 

വിഭാഗത്തിലും മഉറംപ്ലെടുന്നു. 

ഉഴ്ണ്ലതടത്തില് കാപ്പി, പുകയില, കൊക്കൊ. 
റബ്ബര്. കരമ്പു”, സുഗന്ധഭവ്യങ്ങം എന്നിവയും, 
ശീതോഷ്ണ്ുതടത്തില് പരുത്തി, മുന്തിരിങ്ങ, മൈസ്', 

1) 
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തേ, കരിമരം. വിട്ടി എന്നിവയം., ശീതതടത്തില് 
ഗോതമ്പു”, ഉരുളകിഴങ്ങ് എന്നിവയും സമൃദ്ധിയായി 
വളരുന്നു. 

സ്വണ്ണം, വെള്ള, ചെമ്പു”, ഈയം, തൂത്തനാകം,; 
ഗന്ധകം, രസം എന്നീ ധാതുക്കറം കണ്ടുവരുന്നു. മണ്ണ 
നയും സമൃദ്ധിയായി കുഴിച്ചെടുക്കുന്നു. 

മണ്ണെണ്ണ, ധാതുക്കഠം, മരം എന്നിവയാണ് പ്രധാന 
കയറവമതികഠം. 

വടക്കുനിന്നു തെക്കോട്ട് രണ്ടു തീവണ്ടിപ്പാതക 
ളുണ്ട്. ഒന്ന് എല്പാസൊവില്നിന്നും. മറേറതു 
സെന്൯൨് അ൯റോണിയോവില്നിന്നും പുറപ്പെടുന്നു. 

ഗതാഗതമാ (ങ്ങളുടെ കുറവു”, ജനങ്ങളുടെ അജ്ഞ 

ത, രാഷ് ടിയ കലാപങ്ങറം എന്നിവകാരണം മെഴ്ണിക്കോ 

അഭിവ്വ ധി പ്രാപിക്കുന്നില്ല. 

മെഷ്ണിക്കോവാണു: തലസ്ഥാനം. വിറഴയസ്, ടാംപി 
ക്കോ. എന്നിവ തുറമുഖങ്ങളാണ് . പസിഫിക്കു തീര 

ത്തള്ള അക്കാവല് ക്കോവില് നല്ലൊരു നെരകാശയ 
ി മുണ്ടു്. 



അഭ്ധ്യായം 1) 

മദധ_) അമേരിക്ക 

മദ്ധ്യ അമേരിക്കയുടെ ആകെ വിസ്താരം 2.15,000 
ചതുരശ്രനാഴികയാകുന്നു. ി 

ഇതിനെറ മദ്ധ്യത്തില് ഒരു മലനാിരയും, ഇരുഭാ 

ഗത്തും വിതി കുറഞ്ഞ ഓരോ മൈതാനവും കിടക്കുന്നു. 
അന്തലാന്തികതിരത്തു മ€ സമൃദ്ധിയാണ്. ഇവിടെ 

ജനങ്ങഥം നന ലുരുക്കമാണു”. മലംപനിയുള്ള പ്രദേ 
ശമത്രെ. 

കാലാവസ്ഥയനുസരച്ചു മുന്നു ഖണ്ഡങ്ങളാക്കാം. 
ശീത പ്രദേശം ഇഉന്നതതടവും., ശീതോഷ്ണ പ്രദേശം 
അതിന്െറ ചരിവുകളിലും. ഉഷ്ണുപ്യദേശം സമുഭൂതിരവു 
മാകുന്നു. 

റബ്ബര്, മഹോഗനി, കൊക്കൊ. ലോഗശുവുവഡ് . 
നിലം എന്നിവ മഷ്ണുതടത്തിലും. നേന്ത്രക്കായ്. കാപ്പി, 
പുകയില, നിലം എന്നിവ ശിതോഷ്്ലസ്ഥലത്തും. ധാന്യ 
ഒ്ദ90ം ശിതപ്രദേശത്തും കൃഷിചെയ്യുന്നു. 

സ്വണ്ണവും, വെള്ളിയും ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴിച്ചെടു 
ക്കുന്നില്ല. 

കാപ്പി, നേന്ത്രക്കായ്, മരം എന്നിവ കയററി 
അയ സ്ലൃകയ്യം. വസ്ര്രങ്ങഠം, ഇരുന്ധയസാമാന റാം 

എന്നിവ ഇറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 
ആകെ $5.00.000 ജനങ്ങറം നിവസിക്കുന്നു. അധി 

കവും പസിഫക്കു തിരത്താഞ്ഞ് . 
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ഗ്വാട്ടിമാല, സാല്വഡോര്, ഹോന്ഡുറാസു', 
നൈ റൊ ഗുവ., കോസ്പറിക്കാ. പനാമ എന്നിങ്ങനെ 8 
റിപ്പബ്ലിക്കുകളും, ബ്രി ടി) ഫഹോന്ഡുറാസ്്് , പനാമ. 
കനാതുതടം എന്നവയും മറാപ്പെട്ടതാണു്' മങ്ധ്യ 
അമേരിക്ക. 

ഗ്വാട്ടിമാലയുടെ തലസ്ഥാനം ഗ്വാട്ടിമാലതന്നെ. 

അവിടെ ഒരു സവൃകലാശാലയണ്ട് . 

സാല്വഡോറിനെറ തലസ്ഥാനമായ സാല്വ 

ഡോറില്യം ഒരു സവ്ൃകലാശാലയുണ്ടു". 

റെഠഗസിക്ല്വയാണു് ഫോന്സുറാസിനന്െറ തല 

സ്ഥാനഠം 

നൈക്കറെശുവയുടെ തലസ്ഥാനം മനാഗുവയത്രെ. 
അവിടെ ലിയോന് എന്നു ചേരായി മറെറാരു പട്ടണ 

പ്ൃയമുണ്ട് . 
കോഡ്യുറിക്കയുടെ തലസ്ഥാനം കോസ്റ്ററിക്കതന്നെ. 

കാര്തഗോവ ആയിരുന്നു പഴയ തലസ്ഥാനം. 

പനാമയുടെ തലസ്ഥാനം പനാമതന്നെ. 

ഖൈല്ലിസാണു്” ബ്രിട്ടീഷു ഫഹോന്ഡുറാസിനെറ 

തലസ്ഥാനം. 

പനാമ റിപ്പബ് ജിക്കുകാര ഐക്യനാടുകംക്കു 

99-കൊല്ലത്തേയും വിട്ടുകൊടുത്തിരക്കുന്ന പ്രദേശമാണു 

പനാമ യം അവിടെ റിപ്പബ്ളിക്കുവക 

യായി പനാമ, കോലന് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു പട്ടണ 

ങ്ങളും, ഐക്യനാടുകറം വഴിയായി ക്രസ്ലോബഖത, 

ബാല:ഖബൊ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു പട്ടണങ്ങളുട്ടെ . 

പാകി 



അദ്ധ്യായം | [ 

വെസ്റ്റ് ഇന്സഡി സ്സ്. 

ഇന ദ്വീപുകളുടെ ത്തൂകെ വിസ്താരം 94,000 ചതു 

രശ്ര നാഴികയാകുന്നു. 
[ത] മണ്ണിന്െറ സ്ഥിതി നോക്കുന്നതായാല് ഈര ദ്വീപു 
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കറം മൂന്നു നിരകളായി കിടക്കുന്നു. ഇര മൂന്നു നിരകളും 
വെക്ള ത്തിനെറ വിതാനത്തിന്നടിയിലാണു. 

ബഹാമാസു, ഗ്രൈററർ അ൯റിലീസു“., ലിററില് 
അന്റിലിസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ദ്വിപുകളുടെ സംഘ 
ങ്ഠാ. 

ബഹാമാസ് പവിഴപ്പുറവകളാണു്. ബഹാമാസ്പ 
സംഘയ്തില് 9000 ദ്വിപുകളണ്ടു്. 20 എണ്ണത്തി, 
മാത്രമേ ജനനിവാസമുള്ള. 

ഗഥ്രൈററര അന്റിലീസിലെ പ്രധാന ദ്വീപുക 
ളാണു ച്കൂഖ, ജമൈക്ക, ഹൈററി. 

ലെസ്റ്റര് അന്റ് ലീസ്ത്റില് ലിവേര്ഡു, വിന്ഡ് 
വേര് ധ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു സംഘങ്ങള ണ്ടു. 

മഴ സുലഭമാണ്ട്.. സാമാന്യമായ ഉഷ്ഘുവുമുണ്ടു് . 
അന്റിലിസു ദ്വീപുകളില് അഗ പവതങ്ങറാ സല 

ഭമാണു'. 

കരിമ്പ , കൊക്കൊ, കാപ്പി, റബ്ബര്, പരുത്തി. നിലം സ൯ച്ചോണ., പുകയിച സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങള്. 
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എന്നിവ സുലഭമായി കൃഷിചെയ്യുന്നു. നേന്ത്രവാഴയ്ു 
പ്രസിദ്ധമാണ് . 

ഇരുമ്പു”, ചെമ്പു”, എന്നി ലോഫങ്ങഠം കണ്ടുവ 
രുന്നു. 

മുന്പറഞ്ഞ സാധനങ്ങംം കയറവകയും, പരുത്ത 
സാമാനങ്ങറം, ഇരിമ്ുസാമാനങ്ങറം, വിട്ടുസവാമാനങ്ങറം 
ഫന്നിവ ഇറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

വാററ്ലിംഗ് എന്ന ദ്വിപാണു് 1499-ല് കൊളം 
ബസ്സ് ആദ്യം കണ്ടതു”. 

ബ്രിട്ടനൈറ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപനത്തില് ഈ ദ്വീപു 

കറം സാരതരമായ ഒരു സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു. 

ബഹാമാസ്റ്റ,, ജമൈക്ക, അന്ററിലിസ്സസ് എന്നിവ 

്വിടടന്േറയം, മാര്ടിനീക്ക്, ഗ്വാഡിലോപ്പു് എന്നിവ 

ഫ്രാ൯സിനെറയും, 6 ന്യം ഐ ക്യനാടുകളു 

ടേയും അധീനത്തിലാകുന്നു. ഹൈററി എന്ന ദ്വീപില് 

ഫൈററി. സാന്ഡൊമി൯ഗൊ എന്നിങ്ങിനെ രണ്ടു 

റിപ്പബ്' ക്കള്. കൂബ സ്വതന്ത്രമാണെന്നു പറ 

ഞ്ഞുവരുന്നു. വാസ്തവത്തില് ഐക്യനാടുകളുടെ അധി 

നത്തിലാണ് . 

പിവാനയാഴൊ് കൂബയുടെ തലസ്ഥാനം. 

ല്ലൊരു നെരകാശയമുണ്ടു”. സിഗരറവകഠംക്കു പ്രസിദ്ധ 

പ്പെട്ടിര ക്കുന്നു. 

ഫഹൈററിയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് പോട്ടൊ ഓഫ് 

പ്രിന് സ്. 
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സാന്ഡൊ ഡൊമി൯ന്ഗൊവ്വാണട് ത്ത പേരുമ്ള 

ിപ്പുബ്ളിക്കിന്െറ തലസ്ഥാനം. പുത്യ ലോക 

ത്തിലെ ഏററവും പഴയ പട്ടണമത്രെ. 
ഴ് 

ജമൈക്കയടെ തലസ്ഥാനമാണ് ക ങ്ങസ് ട൯. 

ബാര്ബഖഡോസിനന്െറ തലസ്ഥാനമാണ് ബ്രിഡ്ജ് 

ടെന. 
നന്തി ത്തി 

അഭ്ധ്യായം ന 

വനാമ കനാത്. 

ഗീഥെ മുന്നു കനാല്യകളെ സ്വപ്ലം കണ്ടിരുന്നു. ആ 
കനാലുകഠം ലോകത്തെ ചെവതാക്കി പരിഷ്യാരത്തിന്നും 
സമ്പത്തിന്നും അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേ 
ഫത്തിനെറ അഭിപ്രായം. അവയില് രണ്ടു കനാലുകഠം 

പണി തിന്നിരിക്കുന്നു. മുന്നാമത്തേതും അധികകാലം 
കഴിയന്നതിനുമന൯ന) പണി തിരുമായിരിക്കാം. കുഴിഞ്ഞ 
ശതാബൂത്തിനെറ നടുവിലാണു സുവസ്സു കരയിടടക്കു തര 

ന്നതും. പനാമയില്ക്രട! ഒരു തോടു വെട്ടന്നതിനു 
അന്നുതന്നെ ആലോചന തുടങ്ങിയെങ്കിലും 1914-വരെ 
അതു പണിതു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല, റൈന് ഡന്ന)ബ കനാ 
ലാണു മൂന്നാമത്തേതും. അതു പണിതിന്നാല് നോത്ുതു 
സിയും കരിങ്കടലും തമ്മില് യോജിപ്പിക്കപ്പെടും. 
അപ്പ്പോഠം യൂറോപ്പിന്െറ വടക്കും തെ89ം ഭാഗങ്ങ 

തമ്മില് കുറ്റേക്കുടി അടുപ്പുമുണ്ടാകും, 
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ഡ്രെസിനന്റ് ഡിലസ്പസ് എന്നു പേരായ ഒരു 
പര ിസ്സ്ുകാരനാണു* പനാമ, സുവസ്സ് എന്നീ കനാലു 
കഠം കുത്തുന്നതിന്നു പ്രഥമമായി പരിശ്രമിച്ചതു:. പനാമ 
കനാരു അദ്ദേഹത്തിന്െറ മേല് നോട്ടത്തില് കുത്തുവാന് 
സാദ്ധ്യമായില്ല. അതിന്നുളള പ്രധാനകാരണം പനാമ 
യിലെ കാലാവസ്ഥയുടെട്ടു വ്യ്യമായിരുന്നു. പനാമ കനാല് 
കുത്തുന്നതിനു പരതന്ത്രീസ്പകാര് പിന്നെയും പിന്നെയം 
ഉ ത്സാഹിച്ചുവെങ്കിലും അതിന്െറ പണി 1904-ല് ഉപേ 
ക്ഷിക്കപ്പെട്ടും അക്കൊല്ലം ഐക്യനാടുകളിലെ ഗവ 
മ്മെണ്ടു'” ആ പണി ഏറെറടുത്തു. പണി 1914-ല് 
പൃത്തിയായി. ) 

പനാമയില് മലമ്ചഖനി, യെല്ലോഫീവര് (മഞ്ഞ 
പ്രി) മുതലായ ദിനങ്ങളു ണ്ടായിരുന്നു. ഈ ദിന 
ഒ്ങം കാരണമാണ് പരന്ത്രീസ്സുകാര് പരാജിതരായതു”. 
ഇന്നു പനാമ ലോകത്തില് ഏററവും ആരോഗ്യകരങ്ങ 
ഓായ സ്ഥലങ്ങളില് ഒന്നാണ്. അതിനെ ഇങ്ങിനെ 

ആക്കിത്തിത്തതു അമേരിക്കക്കു അഭിമാനകരം തന്നെ. 
മറവള്ള അമേരിംസെ പട്ടണങ്ങളിലുള്ള ത്ര മരണം ഇന്നു 

പനാമയില് കൊല്ലംതോവം സംഭവിക്കുന്നില്ല. പനാമ 
സുഖത്തിനന്േറയം ആരോഗ്യത്തിനേറയം കേന്ദ്രസ്ഥാന 

മായി രിക്കുന്നു. 

പനാമയിലും കടല്വിതാനത്തില് ഒരു തോടുവെ 

ട്ടാന് തന്നെയാണു” പരന്ത്രീസ്സുകാര് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതു. 

എന്നാല് അമേരിക്കക്കാർ അതിനു പ്രതികലികളായി 

രുന്നു. ചനാമ കനാലിനു 50 നാഴിക നിളമുണ്ടു്. അതു 
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കിഴക്കുനിന്നു പടിഞ്ഞാട്ട നീണ്ടു കിടക്കുന്നു. അത്ലാ 
ന്തിക് തീരത്തുള്ള കോലോ മുതല് പസിഫിക്കു” തീര 
ത്തുള്ള പനാമവരെയാണു” അതു നീണ്ടുകിടക്കുന്നതു് . 
കനാലിനെറ രണ്ടററവും എ്എട്ടെട്ട നാഴിക ദൂരത്തോളം 
കടല് വിതാനത്തില് തന്നെയാണു”. ശേഷിച്ചഭാഗം 
കുറെ ഉയന്നതാണ്. അവിടെ രണ്ടു തടാകങ്ങളണ്ടു് . 
അവയില് ഗാററൃല് തടാകമാണ്” അധികം വലിയതു" 
ആ തടാകം മനു്നിമ്മിതമാകുന്നു. പാഗ്രസ്പ നദിയിലെ 
വെള്ളം കെട്ടിയാണു” അതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതും. തടം 
കങ്ങറംക്കു മഭ്ച്യേ ഒരു കുന്നുണ്ട് . അതു തുരന്നു തടാക 
ങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കനാല് ആസകലം കടല് 
വിതാനത്തില് വെട്ടുകയായി രുന്നുവെങ്കില് പ൨.ണം വളരെ 
യധികം ചെലവിടേണ്ടിവരുമായിരുന്നു. 

സമു ദങ്ങളെ തമ്മില് യോജിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടു 
പനാമ കനാല് ഭ്ദരത്തെ നശിപ്പിക്കയും, ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ 
അടുപ്പിക്കയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അത് ലാന്തികതീിരത്തെ 
പസിഫിക്കുതിരവമായി യോജിപ്പിക്കുന്ന പനാമ കനാല് 
അക്കായ്യത്തില് സുവസ്ത്(നോടു മത്സരി ക്ുകയല്ലല്ലോ. 

പനാമകനാല് കാരണം സ്റൂയോക്കില് നിന്നു യോ 
ക്കോഹാമയിലേക്കു 96 നാഴികയും. ഷാംഗഹൈയി ലേക്കു 18178 നാഴികയും. തആഡിഹൈലേക്കു 1 746 നാഴി കയും, മെല്ബൂനിലേക്കു 977൬0 നാഴികയും ഡിസ്തിയി ലേക്കു ഒട നാഴികയും, വെല്പിംഗ്ട്ടനിലേക്കു 1? നാഴികയും ഭൂരം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു”. പനാമകനാല് കാരണം പസിഫിക്കു" സമുഭ്ൂതീരവും അമേരിക്കയുടെ അത ലാ 

1 | 
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ന്തിക തീരവും തമ്മിലുള്ള ദൂരം 6000 നാഴികവരെ കുറ 
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് . 

ഇന്നു പനാമയില്ക്രടിയും സുവസ്ത്ില്്രടി പോക 
ന്നത്ര വ്യാപാരം പോകുന്നുണ്ട്. പനാമയില്ക്രടി 
പോകുന്ന കപ്പലുകളില് അമേരിക്കന് കവ്വുമുകഠം കഴി 
ഞ്ഞാല് യും ബ്രിട്ടീഷു കപ്പുലുകളാണു”. 

പനാമകനാല് കാരണം അമേരിക്ക ഒരു അതിലാ 
ന്തികശക്തിയും പസിഫിക്കുശക്തിയു മായിട്ടണ്ടു്. അവി 

ടങ്ങള]ല് മറെറാരു ശക്തി പ്രവേശിപ്പാന് അമേരിക്ക 
സമ്മതിക്കുന്നതല്ല. അമേരിക്കയുടെ നാവികബലത്തി 

നെറ കേന്ദ്ര സ്ഥാനവും പനാമയാണ്' . സുവസ്സകൊണ്ടു് 

ഇംഗ്ലണ്ടിനു ത്ര ഗുണം പനാമകൊണ്ടു അമേരിക്ക 

സ്ലൂ്ഛണ്ടു . 

സാമ്പത്തികമായി മാത്രമല്ല, സൈനികമായും അമേ 

രിക്ക ഇംഗ്ലണ്ടിനോടു ിം്ിശ്ക്ഷട്ത നൈക്കറാ 

ഗവകനാലില് അമേരിക്കയു,യഒള ശുഷ്യ്യാന്തി ഇതുകൊണ്ടാ 
ഞ്. പനാമകനാലില് റ) ഗതാഗതം സൌകയ്യുമില്ലെ 

ക്കില് നൈക്കറാഗുവയില് ക്രട। അതു” സാഭ്ധച്യമാകണം. 

വടക്കെ അമേരിക്കയും തെക്കെ അമേരിക്യും 

തമ്മില് താഴെ കാണുന്ന ഭേദാഭേദങ്ങടുണ്ട് . 

സാമ്യങ്ങം 

|. രണ്ടു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും വടക്കുനിന്നു തെക്കോട്ടു 

നിണ്ടുകിടക്കുന്നു. 
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2. രണ്ടു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടേയും വടക്കുഭാഗം വിതി! 

കൂടിയും തെക്കുഭാഗം വിത് കറഞ്ഞുമരിക്കുന്നു. 

ഒ. രണ്ടു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടേയം വടക്കുഭാഗത്തു ദ്വീപു 

സമുഹങ്ങഠം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. 

4. രണ്ടു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടേയും ഭൂപ്രകൃതി! ഒര:ചപോ 
ലെ ഇരിക്കുന്നു. രണ്ടു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും പട ഞ്ഞാ൨ 

ഭാഗത്ത” ഒരു മലനിരയം. കഴ ഭാഗത്തു് ഒരു ഉന്നത 
തടവും നടുവില് ഒരു മൈതാനവും സ്ഥ ത ചെയുന്നു. 

ട. രണ്ടു ഭൂഖണ്ഡങ്ങള ലും കിഴക്കോട്ടൊഴു കുന്ന 
നദികളാണു വലിയവ. 

വൃത്യാസങ്ങറം 

1. വടക്കെ അമേരിക്ക മുഴുവനും ഭൂമ ദ്ധയരേഖയുടെ 
വടക്കദാഗത്താണ്. തെക്കെ അമേരിക്കയിലധികഭാഗ 
വം ഭൂമദ്ധ്യരേഖയുടെ തെക്കു ഭാഗത്താണ് . 

2. വടക്കെ അമേരിക്കയുടെ വടക്കുള്ള ദ്വിപസമു 
ഹം ശിതകാലമാസകലം മഞ്ഞുമുടി കിടക്കുന്നു. 

ഒ, ബാഫി൯കടലിലേയും ഹഡ്സന് കടലില്ലേ 
യും വെള്ളം വളരെ തണെപ്പ്ൂളള താണ്ഞ്. കരിബിയന് 
കടലിലേയും മെഷ്ണിക്കോ ഉംക്കടെലിലേയും വെള്ളം 
വളരെ .മൃടുള്ളതാണു . 

മൂ. വടക്കെ അമേരിക്കയിലെ ലബ്രഡോര് പ്രവാ 
ഫവും തെക്കെ അമേരിക്കയിലെ ഉഷ്ണ്ുവ്യവാഹവും 
(ഗ0ംഫ് സ് ഴിം) തമ്മില് യാതൊരു സാമ്യവുമില്ല. 
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5. ഹഡ്സന് കടലിന്െറ പടിഞ്ഞാവഭാഗം 
തരിശുഭൂമിയാണു”. ഓറിനോക്കോ തടം വളരെ ഫല 
പൃഷ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണു”. 

6. വടക്കെ അമേരിക്കയിലെ തടാകങ്ങളോടുട കിട 

പിടിക്കത്തക്ക തടാകങ്ങം ലോകത്തില് മറെറങ്ങുമില്ല. 

അഭ്ധ്യായഠ ലി 

തെക്കേ അമേരിക്ക 

ഭൂപ്രകൃത। 
തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാവം കിഴക്കും 

ഭാഗങ്ങളില് ഓരോ ഉന്നതതടവും അവയുടെ നടുവില് 

ഒരു മൈതാനവും കിടക്കുന്നു. 

പടിഞ്ഞാഠന് ഉന്നതതടം പനാമകരയിടുക്കു മുതല് 

ഹോന്മുനമ്പുവരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന. ഇതിന് ഏതാണ്ട് 

4,500 നാഴിക നീളം കാണും. വീതികുറഞ്ഞ ഒരു 

മൈതാനവും ആന്ഡീസുമലകളും ഈ തുന്നതതടത്തി 

നെറ വിഭാഗങ്ങളാകുന്നു. 

മൈതാനത്തിനു തെക്കുഭാഗത്തു വടക്കഭാഗത്തേക്കാ 

ഉ ധികം വീതിയേവം. മിലിയില് അതിനു 40 നാഴിക 
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മാത്രമേ വീതിയുള്ള. അതകാമ മരുഭൂമിയും മിലി താഴ് വ 

രയും ഈ മൈതാനത്തിനെറ ഭാഗങ്ങളത്രെ. 

കൊളംബിയയില് ആന്ഡീസു മുന്നു മലനിരകളായി] 
കിടക്കുന്നു. 

ഇക്വസോര് ഉന്നതതടത്തിനെറ വടക്കുള്ള പാസ്ോ 

എന്ന നഗരത്തിലേക്കാണു” ഈ മലനിരകഠം പായു 
ന്നതു്. ഇക്വസോര് ഇന്നതതടത്തിനു” ഒന്നരനാഴ് ക 
യോളം ഉയരമണ്ടു് . ഈ ഇഉന്നതതടത്തിനു തെക്കുഭാഗ 

ത്തം ആ൯ഡീസില് മുന്നു നിരകളണ്ടു'. പെവവിലുള്ള 
സീരോഡിവാസ്ധ്യോ എന്ന സ്ഥലത്തു” അവ ക്രട്ടിമുട്ടന്നു: 
തദനന്തരം തെക്കോട്ടു രണ്ടു നിരകഠം മാത്രമേയുള്ള. 
അവ അക്കോണ്ക്കഗുവയില് അവസാനിക്കുന്നു. ആന് 
ഡിസിലെ ഏറററും ഉയന്ന കൊടുമുടിയത്രെ ഇതു്. 
അവിടെനിന്നും ആന്ഡിസു ഒററ നിരയായി ഹോണ് 
മുനമ്പവരെ എത്തുന്നു. 

കിഴക്കേ ഉന്നതതടത്തില് ഗ്വയാന., ബ്രിസി൯ 
എന്നി ഉന്നതതടങ്ങം കിടക്കുന്നു. 

ഗയാനതടം സമുദ്ര തിരത്തേക്കു ചാഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. 
ആ തടം ദുരഗ്ഗമമായതത്രെ. 

ബ്രിസിലിയന് ഉന്നതതടത്തില് അനവധി മലനിര 
കളുണ്ട്. അവയില് പ്രധാനമായവ സിീരഡൊമാര്. 
സീരഡൊ എന്റിനാക്കോ എന്നിവയാകുന്നു. വടക്കദാ 
തുതൃളൂള, ഈ നിരകഠംക്കു മദ്ധ്യ കാംപോസു എന്നു പേ 
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രുള്ള മൈതാനം കിടക്കുന്ന. പടിഞ്ഞാറെ അററതൃുൃള്ള 
നിരയുടെ അവസാനദാഗമാണു മാറെറാഗ്രോസ്റ്റോ. 

മദ്ധൃയമൈതാനം ഒറിനോക്കോ., അമേസോണ്', പറാ 
ഗുവെ, പറാന എന്നി നദികളുടെ തടംതന്നെ. ഒറി 
നോക്കോ തടത്തെ ലാനോസെന്നും, അമേസോണ് തട 
ത്തെ സെരുവസു' എന്നും, പറാഗുവെ തടത്തെ 
പമ്പാസു എന്നും നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മാറേറാ 
ഗ്രോസ്റ്റോ പമ്പാസിനെ സെല്വാസില്ന്നിന്നു വേര്തി 
രിക്കുന്നു. പററഗോനിയയിലെ ഗ്രേറവഷിംകഠ മരുഭൂമി 
പമ്പാസിനെറ തെക്കു ഭാഗത്താകുന്നു. 

ആന്ഡി സിനു ഹിമാലയത്തിനോളം തയരമില്ലെങ്കി 
ലും നിളമേവം. അക്കോണ്ക്കഗുവയാണു ഏററവും ഉയ 
ന്നകൊടുമുടി. അതിനെറ ഉയരം 4.000 അടയത്രെ. 

ബ്രിസിലിയ൯ മലകഠംക്കു സിരകളെന്നു പേര്. 

ഇ൪൭ മലകറം ഖണ്ഡത്തെ പസിഫിക്കു തിരം., അത് 

ലാന്തികതിരം എന്നിങ്ങനെ വിഭജിക്കുന്നു. പസിഫിക്കു 
തീരം അത് ലാന്തികതിരത്തേക്കാഠം വിതികുറഞ്ഞതെങ്കി 

ലും ശരീരസുഖമുള്ള പ്ര ദേശമാകുന്നു. മലകളില് നാനാ 

തരത്തിലുള്ള ധാതുക്കഠം നിക്ഷിഘമായിരിക്കുന്നു. 



അഭ്ധ്യായം 14. 

നദികളും തടാകങ്ങളും 

ഒറിനോക്കോ, അമേസോണ്, ലാപ്പാററ എന്നിവ 
യാണു്” പ്രധാനനദികഠം. ഇവ അന്വ്യോന്യം തൊട്ടുകിട 
ക്കുന്നു. ഒറിനോക്കോവിനന്െറ പോഷകനദിയായ കസ് 
കെയര് അമേസോനിന്െറ പോഷകനദിയായ റിയോ 
ഗ്രോവിലേക്കു ഒഴുകിച്ചേരുന്നു. - അമേസോനിനെറ 
മറെറാരു പോഷകനദിയാണ് ഡൈറ അതിന്നും പറാ 
ഗുവെക്കും മദേല്യ കിടക്കുന്ന ന്നിലം നന്ന താഴ് ന്നിരിക്കു 
ന്നതിനാൽ വെള്ള പ്പൊക്കക്കാലത്തു” അമേസോനും പറാ 
ഗുവെയും തമ്മില് ശഗതാഗതസെരകയമുള്ള തായിത്തി 
രുന്നു. ു 

ഗ്വയാന ഉന്നത്തടത്തിന്െറ പടിഞ്ഞാറെ അററ 
ത്തൃനിന്നാണു” ഒറിനോക്കോ ഉത്ഭവിക്കുന്നതു”. ഒറിനോ 
ക്കോ എന്ന പദത്തിനു വളഞ്ഞ പായ്വെന്നാണത്ഥം. 
നദി വളഞ്ഞൊഴു കുന്ന തിനാലാണു” ഈര നാമം സിദ്ധ 
മായത്ര”. നദിയുടെ ഉ രഭവ വഥാനത്തു" അതിനു രണ്ടു 
തടങ്ങളുണ്ട് . മര്ധ്യ ഭാഗത്തു രണ്ടു വെള്ള പ്പാട്ടങ്ങളു ണ്ടു”. 
വെള്ള.പ്പാട്ടങ്ങഠം തമ്മിലുള്ള അകലം 95 നാഴികയാ 
കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ വെള്ള പ്പാട്ടം സമുദ്രമുഖതുതനിന്നു 
900 നാഴിക ഉള്ളിലാണു”. അതുവരെ നദിയില് ക്രടി 
ഗതാഗതം ചെയ്യാം. നദിക്കു” ആകെ 1800 നാഴിക നിക 
മുണ്ടു്. ഡിണ്ടല് ബോലിവാരാണു വ്രധാന തുറമുഖം. 
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പെവവിലെ ആ൯ഡീസില്നിന്നാണു് അമേസോ 
നിന്െറ ഉത്ഭവം. നദിയുടെ മ മഭവസ്ഥാനത്തുനിന്നു 
പസിഫിക്കു സമുഭൂത്തിലേഷ്യ 100 നാഴികയെ അകല 
മുള്ള. ഈ നദ ഖണ്ഡത്തിനെറ പടിഞ്ഞാറെ അററ 
ത്തനിന്നു കിഴക്കേ അററത്തേക്കു പ്രവഹിക്കുന്നു. ഉദ്ദേശം 
4000 നാഴിക നിം കാണും. നദിക്കു” അനവധി പോഷ 
കനദികളണ്ടു . നദിയില് ക്രടി ഏതാണ്ടു 8000 നാഴിക 
ഗതാഗതം ചെയ്യാം. പോഷകനദികളിലെ ഗതാഗത 
സൌകയ്യുവും ക്രൂടി നോക്കുന്നതായാല് അമേസോന് 
നദിവഴി $,000 നാഴിക സഞ്ചാരസ്ൌകയ്യമുണ്ടു . നദി 
യുടെ മുഖത്തു” അതിനു 990 നാഴിക വീതിയുണ്ടു'. ഈ 
നദിയെ ആഫ്രിക്കയിലെ കോംഗോവിനോടുപമിക്കാം. 

പറാന, പറാഗുവെ, ഉ൨ഗുവെ എന്നി മുന്നു നദി 

കഠം ചേന്നതാണു് ലാപ്പാററ. മാറേറാഗ്രോസ്ഡ്റോവി 

ലാണ് പറാഗവെ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അതിനു 9000 

നാഴിക നീളം കാണും. നദി തെക്കോട്ടൊഴുകി പറാ 
നയിൽ ചേരുന്നു. പറാനനദി ബ്രസിലിലെ ഉന്നതത 

ടത്തിലു മ്ഭവിക്കുന്നു. പറാനനദി പാപ്പാസില്ക്രടി ഒഴു 
കുന്നു. അതു പതിക്കുന്നതു ലാപ്പാററാ എസ് റവറിയി 
ലേക്കത്രേ. അവിടെ തന്നെയാണു” ഉവഗവെഴും പതി 

ക്കുന്നത് . ലാപ്പാററ എന്നാല് വെള്ളി എന്നത്ഥം. 

ബൊലിവിയയിലെ ടിററിക്കാക്കതതടാകം ലോക 
ത്തിലെ ശുദ്ഥധജലതടാകങ്ങളി।ല് വലിയവയിലൊന്ത്രെ. 
അതിനു 9000-ത്തില് ചില്വാനം ചതുരശ്രനാഴിക വീസ്കാ 
രമുണ്ടു'. അതു സമുദ്രനിരപ്പില് നിന്ന് 12,500 അട। 



12] 

ഴം ഗ് [ ഉയരത്തില് സ്ഥിതിചെയുന്നു. ഒളഗാസ്സ്സ് മറെറാരു തടാ 
കമാകുന്നു. ആര്ജന്൯റിനയില് അനവധ്। ചെറ തടാക 

മ ങ്ങളുണ്ടു. 

അദ്ധ്യായം 17) 

കാലാവസ്ഥയും ഉപുന്നങ്ങളും 

ളു 

ഖണ്ഡം 19 ഡിഗ്രി ഉത്തരാക്ഷരേഖ മുതല് ൭5 
ഡിഗ്രി ദക്ഷിണാക്ഷരേഖവരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്നു. ഖണ്ഡ 
ത്തിന്െറ പകുതിയിലധികം ക്രാന്തിവലയത്തിനുള്ളിചാ 
കുന്നു. അര്ജന്റീനയുടെ വടക്കേ അതിരിനു സഥീപ 
മായിട്ടാണു ടോപ്പിക്ക് ഓഫ് കാഫ്ര്രിക്കോണിനന്െറ കി 
ടപ്പ്. മദ്ധ്യരേഖയുടെ തെക്കുഭാഗത്തു ഡിസംബര് ഉഡ്്ു 
കാലവും ജൂലായി ശീതകാല വുമാകുന്നു. 

ഇക്വഡോറില്ന്ിന്നും ലാപ്പാററാ നദിമുഖത്തേഷ്ു,, 
ഒരു വര വരയ്മ്ലുക. ഇതിനു കിഴക്കുള്ള പ്രദേശത്തെ 
കാലാവസ്ഥ ഉഷ്ണുമയമായതാകുന്നു. എന്നാല് അതു" 
ഉയന്ന ഒരു പ്പ ദേശമായതീിനാലും., അവിടെ വേനല്ക്കാ 
ലത്തു മഴപെയ്യുന്നതിനാലം. വാണി ജ്യവാതങ്ങം ത തു 
ന്നതിനാലും ഉഷ്ണത്തിനു കറവുവരുന്നു. ടരോപ്പിക്കു ഓഫ 
കാഫ്രരിക്കോണിന്െറ തെക്കുഭാഗത്തെ കാലാവസ്ഥ മിത 
ശീതോഷ്ഡ്യുമായ താണു”. തെക്കേ അമേരിക്ക യുടെ ത്തെക്കോ അററത്തു ശീതകാലം അ ത്യധികം തണുപ്പുള്ള തുതന്നെ. 

12 
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മുന് പറഞ്ഞ ഇക്വഡോര് ലാപ്പാററാവരയുടെ കിഴ 
3 ഭാഗമാണു മഴവപ്പ ദേശം. മദ്്യരേഖയുടെ വടക്കും തെ 
ക്ദംഭാഗങ്ങളിലും മഴയുണ്ട്. സെല്വസ്ത്റിലും കമ്പസ്ത്ിലും 
90 ഉഇഞ്ചിലധികം മഴപെയ്യുന്നു. പട് ഞ്ഞാറള്ള ആന് 
ഡില് എത്തുന്നതുവരെ മേഡങ്ങംം തടയപ്പെടുന്നില്ല. 
ആന്൯ഡീസു മലനിര മേഘങ്ങളെ തടുക്കുന്നതുകൊണ്ടു 
പശ്ചിമതിരത്തു മഴ നന്ന ദ൪ല്ൃഭമത്രെ. അതാണു” അററ 
ക്കാമമരു ഭൂമിയില് മഴ നന്ന കുറയുവാന് കാരണം. 

ലാപ്പാററയുടെ തെക്കുഭാഗത്തു” പടിഞ്ഞാറെ തീര 
ത്താണ് അധികം മഴ. എന്നാല് മേഘങ്ങളെ ആന് 
ഡീസു” തടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആന്ഡീസിന്െറ കിഴക്കു 
ഭാഗത്തു” മഴ നന്നാ കുറവുതന്നെ. 

അമേസോനിനേറയും അതിന്െറ പോഷകനദി 
കളുടേയും തടത്തില് റമ്പവം; ബ്രസീല്, കൊളംബിയാ. 
വെനിസ്വില എന്നിവിടങ്ങളില് കാപ്പിയും; ബ്രസീല്, 
വെനിസ്വില, ഗ്വയാനാ, കൊളംബിയാ., ഇക്വഡോര് 
എന്തി ധിടങ്ങളില് കൊക്കോവും. ബ്രിസിൽ, ഗ്വയാന, 
പെറ., പെറാഗുവെ എന്നിവിടങ്ങളില് കരിമ്പും; 
ബ്രസീലില് പരുത്തിയും വെനിസ്വില, കൊളംബിയ, 
ഇക്വഡോര്, ബ്രസില് എന്നിവിടങ്ങളില് സി൯കോ 
ണയം കൃഷിചെയ്തുവരുന്ന. പറാഗുവെയില് ചായയും, 
പറാഗുവെ, ൭൨൧ഥവെ, ചീലി, അര്ജ൯ററിന എന്നിവി 
ടങ്ങളി]ില് ഗോതന്മും; അര്ജ൯ററിനയില് മൈസും 
കൃഷി ചെയ്യുവരുന്നു. . ബ്രസീലിലെ മരവും സുപ്രസിദ്ധ 
മാണ്ട് . 
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ലാനോഡസ്റ്റില് മാടുകളേയും; കംപോസില് ആടുമാടു 
കളേയും ധാരാളമായ വളതുതുന്നു. പമ്പാസു, ചെ, 
ചിലി എന്നി സ്ഥലങ്ങളിലും ആടുമാടുകളണ്ടു്. 

ി 

വൈര, സ്വണ്ണം, ചെറ, പ്രാററനം, ഇയം, 

തകരം സോഡ നൈററ് റെറവ് എന്നി ലോഹങ്ങളും 
കണ്ടുവരുന്നു. 

ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന തൊഴില് കൃഷി, ഖനനം. 
ആടുമാടുകളെ മേയ്ക,ല് എന്നിവതന്നെ. 

അഭ്ധൃൃ യം [0. 

ഗതാഗതമാഗ്ഗങ്ങറം. 
തു 

ഗതാഗതമാരഗ്ഗങ്ങളെ സ്ഥലമാര്ഗ്ഗങ്ങളെന്നും ജു ലു 
മാര്ഗ്ഗങ്ങളെന്നും തിരിക്കാം. 

സ്ഥലമാ൪ഗ്ഗങ്ങള്ല് പ്രധാനമായവ തീവണ്ടിചാത 
ദന്തി 

ശം തന്നെ. 

ബ്ലൂണസ് അയഴ് സില് നിന്നു വാ. പാറാ സോറി 
യ്മ, പോകുന്ന ഏക പാത മാത്രമേ ആ൯ഡിസിനെ 
കടക്കുന്നതായുള്ള . 

ബ്യൂണസ് അയഴ് സില് നിന്നു ഒരു പാത ലാപാഡസി "ല്ലം മറെറാന്ന് ബഫിയബ്ളാങ്കയിലേയ്മു,ം പോ 
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കുന്നു. മൌന്ടിവിഡിയൊവില്നിന്നു ഒരു പാത 

റിയോഡിജനൈ റോവിലേയ്യു,ം പോകുന്നു. 

ചിലിവാലിപാത മറെറാരു പാതയാകുന്നു. 

പെവവില് അനവധി പാതകളണ്ടു്. 

മൊല്ലെണ്ടൊ , അറികപ്പ, പ്യൂനൊ എന്നിവയെ 
സംയോജിപ്പിക്കുന്ന പാതകളുണ്ട്. 

അമേസോണ് നദിയും, അതിന്െറ പോഷകനദി 

ഗാമ കരടി 0,000 നാഴിക നീളമുള്ള. ജലമാഗ്ലമാകുന്നു. 

ഒറിനോക്കോവില് 900 നാഴിക ഗതാഗതം ചെയ്യാം. 

റബ്ബര്, കാപ്പി, കൊക്കോ, പഞ്ചസാര, ഗോതമ്പും 
രോമം. ലോഹങ്ങഠം എന്നിവ കയറവകയും ഇരിമ്പുസാ 

മാനങ്ങളും വീട്ടുസ്വാമാനങ്ങളും ഇറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

അഭ്ധ്യായം ് 

പശ്രിമോന്നതതടങ്ങറം 
അത്യാഡന്തയ്ഞെത്തയ 

1. കൊളംബിയാ 

ഈ രാജ്യത്തിനു 4.40.൦000 ചതരരശ്രനാഴിക വിസ്താ 

രമുണ്ടു . 

ചസിഫിക്കു സമുഭൂതിരം കത്തനെയിരിക്കുന്നു; തുറക 

മില്ല. അതാലാന്തികതീരത്തു” അനവധി തൃുറകളണ്ടു് . 



125 

എന്നാല് അവിടെനിന്നു രാജ്യത്തിന്െറ കുള്ളിലേയ്യം 
പ്രവേശിപ്പാന് ഞരുക്കമാണ്'. നല്ല റോഡുകളോ. തീവ 
ണ്ടിപ്പാതകമോ ഇല്ല. മഗ്ഡലന എന്ന നദി ഗതാ 

' ഗതസൌകയ്യമുള്ളതാണു". നന്ന കുറച്ചുഭാഗത്തു മാത്രമേ 
കൃഷി നടക്കുന്നുമ്ള. കാപ്പിയാണു” പ്രധാന വിള. ലോഹ 

ങ്ങറം സുലഭമാണു്. ഹഎമറാംംഡാണ് പ്രധാനമായതു'. 

ആകെ ₹9,00.,000 ജനം നിവസിക്കുന്നു. 

ബൊഗോററയാണ് തലസ്ഥാനം. മഗ് ഡചനാ നദ 
യിന്മേല് സ്ഥിത।ചെയ്യുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏററവും നല്ല 
സുഖവാസ സ്ഥലങ്ങള് ലൊന്നത്രെ ഈ പട്ടണം. കാത്ത 
ജെനെ, ബറ൯ക്വില്ല എന്നിവ കരീബിയന് കടലിലെ 
തുറമുഖങ്ങളാകുന്നു. ബറ൯ക്വില്ല വിദേശവ്യാപാര 
ത്തിസെറ കേന്ദ്രസ്ഥാനമാണു്' . 

2. ഇക്വഡോർ 
ഈ രാജ്യത്തിന്െറ വിസ്താരം 1,16.000 ചതുരശ്ര 

നാഴികയാകുന്നു. 

രാഭ്് ത്തു” അനവധി മലകളുണ്ടു”. നല്ല പാതകളില്ല. 
ചെറിയൊരു തീവണ്ടിപ്പാതയും നദികളുമാണു” പ്രധാന 
ഗതാഗതമാഗ്ലങ്ങം. തീവണ്ടിപ്പാത ക്വിറേറാവില് 
നിന്നു ഗയാകചിയിലേയ്മു, പോകുന്നു. 

കൊക്കോ, കര മ്പ്, സിന്ച്ച്പയൊണ ഹ്ലന്നിവയാണാ" 
പ്രധാന വിളവൃകഠം. 

ത്ൃകെ 20.,00.000 ജനം നിവസിക്കുന്നു. 
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ക്വിറെറാവാണു'” തലസ്ഥാനം. സുഖകരമായ കാലാ 
വസ്ഥയുള്ള ഒരു സ്ഥലമത്തെ. 

ഗയാക്വിലാണു” ഏററവും വലിയ നഗരം. ലോക. 
ത്തിലെ ഏററവും പ്രധാനമായ കൊക്കോ തൂറമുഖമാ 
ണിതു”. പ്രസിദ്ധമായ പനാമത്തൊലപ്പികഠം ഇവിടെനി 
ന്നാണ് കയററി അയക്കുന്നതു് . 

ഒം പെ 

ഈ രാജ്യത്തിനു 5,82,000 ചതുരശ്രനാഴിക വിസ്താ 
രമുണ്ടു് . 

രാജ്യം മലകളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന. കാലോ 

എക്വിറേറാസു” എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു പട്ടണങ്ങളുണ്ടു'. ഈ 
പട്ടണങ്ങം തമ്മിലുള്ള അകലം 1000 നാഴിക മാത്ര 

മാണെങ്കിലും കാലോവില് നിന്ന് എഏക്വിറേറാസി 
ലേയ്യ്ഛ” പോകാ൯ 0000 നാഴിക വളയുന്നതാണു 

എളുപ്പം. കാലോ, പനാമ, വ യോക്ക്, പാറ, എക! 
റേറാസ് ഇങ്ങിനെയാണു മാഗ്ഗം. 

തി കി ) 
കരിമ്പു, കാപ്പി, പരുത്തി, പുകയില, കൊക്കൊ, 

റബ്ബര്, രോമം എന്നിവയാണു് പ്രധാന വിള വുകം. 

വെള്ളി, ചെന്മു” എന്നി ലോഹഫങ്ങം കണ്ടുവരുന്നു. 
മണെനേയു ചൃടുക്കുന്നു. മണ്ണെണ്ണയും കു ഴിച്ചെടു 

കാലോ, ലിമ. ഒരോയാ, സിറാഡിവാസ്യോ എന്നി 

വയെ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തിവണ്ടിപ്പാതയുഃ 
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മൊലണ്ടൊ, അറിക്ഷിപ്പ വ്യൂനൊ എന്നിവയെ യോഴി 

പ്പിക്കുന്ന മറെറാരു പാതയും ഉണ്ടു്. രണ്ടാമത്തെ 

പാത പ്രധാനമായ ഒരു ഗതാഗത മാഗ്ഗമാണു്. ബൊ 

ലീചിയയിലെ സാമാനങ്ങം ഈ വഴിക്കാണ്” പസി 

ഫിക്കുതിരത്തെത്തുന്നതു”. 

യ ലാമ. അല്ലാക്ക എന്നിവയാണു” പ്രധാന മഗങ്ങം. 

ആകെ 60.,00.,000 ജനങ്ങഠം നിവസിക്കുന്നു. ലിമ 
യാണു” തലസ്ഥാനം. ഒരു തീവണ്ടിപ്പാത ഈ പട്ട 

ണത്തെ പ്രധാന തൂറമുഖവുമായ കാലോവുമായി യോജി 

പ്പിക്കുന്നു. കാലോവില്നിന്നു പഞ്ചസാര, വെള്ളി, 
ചെമ്പു” എന്നിവ കയററ! അയയ്യകുന്നു. മൊലൊണ്ടോ 
വില് ഒരു തീവണ്ടിപ്പാത അവസാനിക്കുന്നു . 

4. ബൊലിീവിയാ 

ഇന രാജ്യത്തിനു ൦14൦0000) ചതൂുരശ്രനാ ഗിക 

വിസ്താരം കാണും. ബൊലിവിയയ്യു, സമുഭൂതീരമില്ല. 
വളരെ ഉയന്ന വൃക്ഷരഹിതമായ ഒരു മേടയാണിതു് . 
ഇതിനു തെ അമേരിക്കയിലെ തിബെറെറന്നു പേര്. 
മലകറം സുലഭമാണ്. 

ലി 
റബ്ബര്, കൊക്കൊ, സ്൯പ്പോണ, എന്നിവയാണു 

വിളവുകഠം. വെള്ളി, ചെനു”, തകരം ഹീന്നീ ലോഹ 
ങ്ങളും കണ്ടുവരുന്നു. 

ഗതാഗതമാഗ്ലങ്ങളായി നാലു തിവണ്ടിപ്പാതക 
മുണ്ടു”. ഒരു പാത മൊലൊണ്ടോവില്നിന്നു പുനോവി 
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ലേയ്യ് പോകുന്നു. രണ്ടു പാതകം ബൊലീവിയ 
യില്നിന്നു പെ, ചിലി എന്നി രാജ്യങ്ങളിലേയ്മ 
പോകുന്നു. നാലാമത്തെ പാത ലാപാസ്സസ് , ബ്യൂണസ് 

അയേഴ്സ് എന്നി സ്ഥലങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുന്നു. 
അമേസോണണ്ണ നദിയും ഒരു ഗതാഗത മാഗ്ലംതന്നെ. 

ആകെ ജനങ്ങം 28,66.000. 

സൂ;ദറൊണു്” തലസ്ഥാനം. എന്നാല് ഗവമ്മെ 

ണ്ടിനെറ ഇരിപ്പിടം ലാപാസ്ത്ാകുന്നു. അവിടെ ഖനനം 

നടന്നുവരുന്നു. തകരമാണ് പ്രധാന ലോഹം. 

പൊട്ടൊസിയിലെ വെള്ളി ഖനികറം സുപ്ര സിദ്ധമത്രേ. 

1: ചിലി 

ജന രാജ്യത്തിനു 9.90.000 ചതുരശ്ര നാഴിക 

വിസ്താരം കാണും. 

പസിഫിക്കു സമുഭൂതിരത്തിന്െറ പകുതിഭാഗം ഇതി 

ലാണു”. വടക്കുഭാഗത്തു” അരാകാമ മരുഭൂമ] കിടക്കുന്നു. 

ഇ൮൭ മരുഭൂമിയില് നാനാതരത്തിലുള്ള നൈററ് 

റൈററ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിന്െറ തെക്കുഭാഗത്തുള്ള 
൭ 

ചിലി താഴ്വരയില് ഗോതന, വഞ്ഞ, ഫലങ്ങറം 
൧ 

എന്നിവ കൃഷിചെയ്തുവരുന്ന. ദക്ഷിണ ചിലിയ് ല് കാട്ട 

കറം സലഭമത്രെ. 

ഒരു തിവണ്ടിപ്പാതയുണ്ടു . 

ആകെ 40.,00.000 ജനങ്ങറം നിവസിക്കുന്നു. 
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സാന്൯റിയോഗാവാണു് തലസ്ഥാനം. അതിന്െറ 

തൃറമുഖമത്രെ വാംംപറൈസൊ. 

വാഠാപറൈസോവിനു വെയില് ഓഫ്” പാരിഡൈ 

സെന്നത്ഥം. ആ൯ഡിീസിനെ കടക്കുന്ന പാതയുടെ 

അവസാനമത്തെ ഇത്. 

അദ്ധ്യായം 19 

പുപ്വോന്നതതടങ്ങറം 
[തി 

1. ഗ്വയാന 

ഈ രാജ്യത്തിനു മുന്നു വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അവ 
൭ ബ്രിട്ടിഷയഗവയാന, ഡച്ചുഗ്വയാന. ഫ്രുഞ്ചുഗ്വയാന എ 

ന്നിവതന്നെ: 

ബ്രിട്ടീഷു” ഗവയാനയ്യ, 90.000 ചതുരശ്രനാഴികയും 
വാച്ചു ഗായാനയ്യുഛ 54,000 ചതുരശ്രനാഴികയും ഫ്രഞ്ചു 
ഗവയാനയ്മ് 35,000 ചതുരശ്രനാഴികയും വിസ്താരം 
മാണ. 

സമുദ്രതിരത്തൃ: ഒരു മൈതാനമണ്ടു്. രാജ്യത്തിന്െറ 
അകദഭാഗത്തു് അനവധ। മലനിര കിടക്കുന്നു. അവയുടെ 
ഇടയിലുകള താഴ“വരകറം രഗ്ലമങ്ങളാകുന്നു. 
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കരിമ്പാണു പ്രധാന വിളവു. 

ബ്രിട്രിഷു“ഗവയാനയില് ഒ,07,000 ജനങ്ങളും ഡച്ചു 
ഗ്വയാനയില് 1.,49,000 ജനങ്ങളും ഫ്രൂഞ്ച ഗ്വയാന 
യില് 417.000 ജനങ്ങളും നിവസിക്കുന്നു. 

ജനങ്ങഠം അധികഭാഗവും നിവസിക്കുന്നതു” താഴന്നു 
കടക്കുന്ന സമുദ്രതീരത്താകുന്നു. 

ഡിമെറാറയിലുള്ള ജോര്ജ്ജടെൌണ് ആഞ്ഞ് ബരിട്ടി 
റു” ഗവ്യാനയുടെ തലസ്ഥാനം. ഡച്ചഗ്വയാനയുടെ 
തലസ്ഥാനം പാരമാരിസോ ആകുന്നു. ഫ്രൂഞ്ചൃഗ്വയാ 
നയുടെ തല സ്ഥാനമായ കൌയന് കുററക്കാരെ അയയഷ്യയന്ന 
ഒരു സ്ഥലമാകുന്നു. അവിടെനിന്ന് ചുവന്ന കുരുമുളകു 
കയററ! അയയ്യു,ന്നു. 

9. ബ്രസീല് 

ഈ നാട്ടിന്െറ വിസ്യാരം 82,75.,000 ചതുരശ്ര 
നാഴികയാകന്നു. 

ഇ നാട്ടിലധികഭാഗവും സെല്മാസ്ത്റാണു”. ബാക്കി] 
യുള്ള ഭാഗം അമേസോനണ്തടത്തിലെ കാടുകളും താഴ്വ 

രകളു മാകുന്നു. രാജ്യത്തിന്െറ വലിയൊരുഭാഗം ഇനയും 

കാടായിതമന്നെ കിടക്കുന്നു. കിഴക്കുഭാഗമാണ് പരിഷ 

തമായതു”. അവിടെത്തന്നെയും വേണ്ടവിധമായിട്ടില്ല. 

പ്രധാന വിളവു റബ്ദര്തന്നെ. ഇത്രയധികം റബ്ബര് 

മറെറാരു രാജ്യത്തും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാപ്പി; പരുത്തി. 
പ 
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പഞ്ചസാര. പുകയില, നാളികേരം എന്നവ മറവ 
വിളവൃയകളാണു്. ലോഹങ്ങം സുലഭമാകുന്നു. മരങ്ങളും 

ധാരാളമുണ്ട്. 

ഗതാഗതമാര്ഗ്ഗങ്ങം പ്രധാനമായി നദികഠംതന്നെ. 
സമുദഭ്രതിരത്തു തിവണ്ടിപ്പാതകളുണ്ടു് . റിയോഡിജനൈ 

റൊവും മോണ്ണടിവിഡിയോവും യോജിപ്പ് ക്കപ്പെട്ടിരി 

ക്കുന്നു. റിയോഡിജനൈറോവില്നിന്നു” ഒരു പാത 
ബൊലിവിയയുടെ കിഴേട അതിത്തിയിലേക്കു പോകുന്നു. 

റിയോഡിജനൈറോവാണു പ്രധാന നഗരം. തത 
പദത്തിര റിവര്ഓഫ് ജനുവരി എന്നാണത്ഥം. തആ 
നഗരം ജനുവരി 1-ാ൦നു-യാണത്രെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതു”. 
ഇവിടെ അനവധി ഉദ്യാനങ്ങളുണ്ടു”. നൌകാശയവ്യം 
വളരെ നല്ലതുതന്നെ. നഗരത്തിലേക്കുള്ള വ്വ വേശന 
സ്ഥലം അപകടമായതത്രെ. വ്യാപാരകേന്ദ്രമായതാണ്ട്. 

റ്൪, കാപ്പി, മരം എന്നിവയാണ്” പ്രധാന കയറവ 
മത്ക€ം. യൂറോപ്പ്ില്നിന്നു കപ്പുലുകരം നിശ്ചിതകാ 
ലത്തു വന്നെതുതുന്നു. കല്ലൃത്തയിലെ ചാക്കുകഠം ഇവി 
ടത്തെ പ്രധാന ഇറക്കുമതികളിലൊന്നാണ്ഞ. 

കിഴക്കേ തീരത്തിന്െറ നടുവിപ്പള്ള ബാഹിയ 
ബ്രസിലിലെ രണ്ടാമത്തെ തുറമുഖമത്രേ. പാറനദിയിറേ, 
ലാണു പാറനഗരം. റബര് മുതലായ വനവിഭവങ്ങ 
ളാണു” ഇവിടത്തെ കയറവമതികഠം. കിഴക്കെ പെ 
വിലെ വനവിഭവങ്ങം ഇവിടെനിന്നാണു കയറവന്നതു” , 
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റിയോനീഗ്രോവിന്മേലാണു” മാനോസ് സ്ഥിതിചെ 
യ്യന്നതുര്. റബര്. തോല് എന്നിവയാണു" ഇവിടത്തെ 
വ്രധാന കയറവമതി കഠം. 

പെരനാംബുക്കോ, സാഫോലോ, സാന്റേറാസ്' 
എന്നിവ മററ നഗരങ്ങളാകുന്നു. 

അദ്ധ്യായം 19 

ക (ദ്വ )_) മെമൈതാനം 

1. വെനിസ്വില 

ഇ രാജ്യത്തിന്െറ വിസ്താരം 9,99,594 ചതുരശ്ര 
നാഴികയാകുന്നു. 

അധികഭാഗവും ലാനോസ്റ്റാണ്ട് . 

കാലമേച്ചിലാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന തൊഴില്. 

കാപ്പി, കൊക്കോ, കരിമ്പു”, റബ്ബര്, വാന്ില്ല 
എന്നിവ കൃഷിചെയ്തുവരുന്ന. 

ആകെ 90,00.000 ജനങ്ങറം നിവസിക്കുന്നു. 

കാരക്കാസ്സാണു തലസ്ഥാനം. ലാഗ്വയേറയാണു' 

പ്രധാന തുറമുഖ. 

സിഡഡാഡ് ബൊലിവാര് ഒറിനോക്കോവിന്മേലെ 
ഒരു പടണമാണു്'. 
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9. പറാഗുവെ 

ഇന് നാടിന്നു 69000 ചതുരശ്രനാഴിക വി പ്ലാര 

മുണ്ടു് . 

കാടുകളും, മേച്പില് സ്ഥലങ്ങളുമാണധികഭാഗവും. 

പറാഗുവെ ചായ, മൈസു”. കരിമ്പു. ഫലങ്ങറം 

എന്നിവ കൃഷിചെയ്തുവരുന്ന. 

തആകെ 8 ,90.000 ജനങ്ങഠം നിവസിക്കുന്നു. അസന്൯ 
ഷനാണു” തലസ്ഥാനം. ബ്യൂണസ്അയേഗ്സുമായി। സം 
യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ടു. ഉവഗവെ 

വദ്യാരം 9,000 ചതുരശ്രനാഴികയാകുന്നു. 

തെക്കെ അമേരിക്കയില്വെച്ചു് ഏററവുമധികം 
നല്ല പുല്പള്ള പ്രദേശമാണി തു”. കുന്നുകാലികഠംക്കു” അര് 
ജ൯റിനയിലെ കുന്നുകാലികളെക്കാഠം വലിപ്പമുണ്ട്. 

തോതു, മാംസം, മരം, എന്നിവയാണു” പ്രധാന 
മല്പന്നങ്ങറം. 

ആകെ 15.00.000 ജനം നിവസിക്കുന്നു. 

മോഴന്ററിവിഡ് യൊവാണു” തലസ്ഥാനം. ഒരു 
നെ വകാശയമുളള സ്ഥലമാണ്. തിരപാര കൂ പുവ്ൃതിരപ്പാതയുടെ 
അവസാനസ്ഥാനമാണ്ട് . 

ഫ്രെബെരുറേറാസ്സ് , പെസാണ്ടൊ എന്നിവ മറ൨ 
നഗരങ്ങളാകുന്നു. 
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4. അര്ജ൯ററിന 

ഈ നാടിനു ആകെ 1 .159.000 ചതുരശ്ര നാഴിക 
വിസ്താരമുണ്ട് . 

വടക്ുദാഗം പാംപാസാകുന്നു. ഇവിടെ ആടമാടു 
കളേയും കുതിരകളേയും വളത്തിവരുന്നു. ഇരയിടെ 
യായി ഗോതമ്പു കൃഷിയും നടന്നുവരുന്നു. 

ഗോതമ്പു”, രോമം, തോല്, മാംസം എന്നിവയാണ് 
പ്രധാന ഉല്പന്നങ്ങംം. 

തെക്കു ദാഗത്തിലധികവും ഷിന് ഗം എന്നുപേരായ 
മണലാരണ്യമത്രെ. 

തെക്കെഅമേരിക്കയില് വെപ്പു ഏററവുമധികം തിവ 
ണ്ടിപ്പാതകളുള്ള. നാടാണിത്. പാതകളുടെ കേന്ദ്ര 

സ്ഥാനം ബണസ്പ് അയേഴ്”സുതന്നെ. ടാന്സു് ആന് 

ഡിയല്പാത പുറപ്പെടുന്നതു ഇവിടെനിന്നാകുന്നു. 

ഖ്യൊണസു അയേഴ് സാണു തലസ്ഥാനം. നല്ലൊരു 

നെരകാശയമണ്ടു . വ്യാപാരത്തിന്െറ കേന്ദ്രസ്ഥാനമാ 

ണിതൂ”. തീവണ്ടിപ്പാതകളുടെ സംഗമസ്ഥാനവുമാണ്ട്. 

റൊസേറിയൊ മറെറാരു നഗരമത്രെ. 

ബാഹിയബ് മാ ഒരു സൈനികസ്ഥാനമാണ്ട് . 

ലാപ്പാററ മറെറാരു തുറമുഖമത്രെ. 

കൊ൪ഡോബ, മെ൯ഡോസ, ഡാ൯റഫേ എ 

ന്നിവ രാജ്യത്തിന്െറ അകത്തുള്ള പട്ടണങ്ങളാകുന്നു. 

ന നാടു തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏററവും പരി 

്യൂത്മായ നാടകളി ലൊന്നാകുന്നു. 

നില് പില 



നാലാഠഖണസ്സ്പെം 

ആര്സ്റ്രരേലിയ 

നനന രിതി 

അഭ്ധ്യായം ] 

സ്ഥാനം 

നാട 

ആസ്റ്രേലേഷ്യാ എന്നുപറയുന്ന കരവിഭാഗത്തിലെ 
ഹലററവും പ്രധാനമായ ഭാഗമാണു” ആനസ്റ്രേലിയാ. 
ആസ്റ്രേലേഷ്യയിലെ മറവ വിഭാഗങ്ങറം ന്ൂസിലണ്ടും 
ഇ൯ഡൊ നോേഷ്യ, മെലനേഷ്യ, മൈക്രനേഷ്യ, പോളി 
നേഷ്യ എന്നിവയാകുന്നു. 

ത്തസ്രരേലിയയുടെ സകല വിഭാഗവും തെക്കെ അദ്ഥ 
ഗോളത്തിലാകുന്നു. അതു” മദ്ധ്യ രേഖയാകട്ടെ, അ൯റാട। 
ക്ക രേഖയാകട്ടെ തൊട്ടുകിടക്കുന്നില്ല. ആഫ്രിക്കയില് നിന്നു 
ഈ ബണ്ഡത്തി ലേക്കു 4,500 നാഴികയും തെക്കെ അമേ 
രിക്കയ ല്നിന്നു 9,500 നാഴികയും ദൂരം കാണും. കിഴക്കു 
നിനം പടിഞ്ഞാട്ട ഈഖണ്ഡം 41 ഡിഗ്രി അക്ഷാംശ 
രേഖകഠംക്കുള്ളിലും. വടക്കുനിന്നു തെക്കോട്ട ഈ ഖണ്ഡം 
117 40 ഡിഗ്രി] അക്ഷരേഖകറഠംക്കുളളിലും കിടക്കുന്നു. ലോ 

കത്തിന്െറ ഇതരഭാഗങ്ങളുമായി യാതൊരുതരത്തി ലുളള 
ബന്ധവുമില്ലാതെ അനവധികാലം വത്തിക്കകൊണ്ടു” ഇ൪ 
ഖണ്ഡം കാലാവസ്ഥ, ഉല്പന്നങ്ങം എന്നി സംഗതിക 
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ളില് അഖിലത്തിലും ഇതരഖണ്ഡങ്ങളില്നിന്നു വൃത്യാ 
സപ്പെട്ടതന്നെ കിടക്കുന്നു. മലൈദ്വീപിലെ റൊമേനിയാ 
മുനമ്പില് നിന്നു” ആസ്റ്രേലിയ്യുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറേ 
അററത്തേക്കു 1900 നാഴിക അകലമുണ്ട് . 

നൂ റോപ്യയന്മാരുടെ പ്രവേശനമുണ്ടായകാലം മുത 
ൂപ്ഛാണു് ഖണ്ഡത്തിനെറ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിലും 
ഏന്നാണു യ്യൂറോപ്യ്യന്മാര് ഈ ഖണ്ഡം ഇദം പ്രഥമ 
മായി കണ്ടെത്തിയതെന്നു പറവാന് വ്രയാസംതന്നെ. 
ഇങ്ങിനെ ഒരു ഖണ്ഡമുണ്ടെന്നുമള വസ്തുത ക്രൈസ്തവ 
വഷാരംഭത്തിനു മുമ്പുതന്നെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല് 
അതു്” അ൯റാര്ട്ടിക്കയുടെ ഒരു വിഭാഗമാണെന്നായിരുന്നു 
വളരെക്കാലത്തേയ്മച്ഛ്” ജനങ്ങംം വിശ്വചസിച്ചിരുന്നതു”. 
1649-ല് ടാസ്ത൯ എന്ന അം വാന്ഡിമന്സുലണ്ടു, 
ന്യൂസിലണ്ട് എന്നി സ്ഥലങ്ങറം കണ്ടെത്തി. അന്നുമുത 
ലുാണ്' ആസ്റ്രേലിയയുടെ യഥാത്ഥസ്ഥാനം നിണ്ണയിക്ക 
പ്പെട്ടത്. അന്നു അതിനു” സ്പൂ ഹോളണ്ട് എന്നായിരുന്നു 
ചേര. 1770-ലാണു് ക്രുക്ക” എന്ന ആം ഈ ഖണ്ഡത്തി 

നെറ പൃവ്വതിരത്തെത്തിയതു്. 

1788 മുതല്ല്ലാണ് ആസ്്രരേലിയയുടെ നവീന ചരി 
ത്രം തുടങ്ങന്നതെന്നു, പറയാം. അന്നു ഗവണ്സ്റര് ഫില। 
പ്പിന്െറ ഫസ് റവഫ്ളിററ് അവിടെ എത്തി ബോട്ടനി] 
ബേയില് ഒരു മപനിവേശം സ്ഥാപിച്ച. 

ഇംഗ്ലണ്ടില് നിന്നു കുററക്കാരെ അമേരിക്കയിലേന്മുച 

അയച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കന് ഉപനിവേശങ്ങം സ്വത 
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തത്രങ്ങളായപ്പോഠം കുറക്കാരെ അങ്ങോട്ടയപ്പാന് നിവൃ 

ത്തിയില്ലാതായി. കററക്കാരെ തആസ്റ്രേലിയായിലേക്കയ 

യ്ക്രാമെന്നൊരഭിപ്രായമുണ്ടായി. കുറേ കുററക്കാർ അവി 
ടെ എത്തുകയുമുണ്ടായി. എന്നാല് കററക്കാരെ ആന്ദ്രേ 

ലിയയി ലേക്കയയ്യന്ന കായ്യും അവിടെ പ്രഥമമായി 

കുടിയേറിപ്പാത്ത ഇംഗ്ലീ ഷുകാക്ക സമ്മതമില്ലെന്നായി. 

1940 മുതല് കററക്കാരെ അങ്ങോട്ടയയ്യ്യാതെയുമായി. 

ഇങ്ങിനെ ആസസ്രരലിയയിലേയ്യക്ഛ ചെല്ലന്ന ആളുക 
ളുടെ എണ്ണം ചുരുങ്ങിയാല് ഉപനിവേശങ്ങഠം അഭിവൃദ്ധി 
പ്രാപിക്കുന്നതല്ലെന്നു കണ്ടു” വെക്ക്ഫില്ഡ് എന്ന 
ആം മറ൨ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ ആനസ്ര്രേലിയയിലേയ്യും 

പോകാ൯ ഉ തസാഹിപ്പിച്ച. അവരില് ഒരു സംഘക്കാ൪ 

1994-ല് ആഡിലേഡില് ഒരു ഉപനിവേശം സ്ഥാപി 

ലു. 1896-ല് മെരുനൂനും സ്ഥാപിതമായി. 1851-ല് 
അതു വിക്ലോറിയാ എന്ന മപനിവേശമായി. 1859-ല് 
ക്വി൯സിലണ്ടെന്ന ഉപനിവേശവും സ്ഥാപിതമായി. 

ആകെ വിസ്താരം 29, 74,591 ചതുരത്ര നാഴിക 
യാകുന്നു. 

ക പ ളം 
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അ യായം ഴു 

സമു(തിീരം 

യ സാ യം 

യോക്കു മുനമ്പിന്നും ന്ലൂഗിനിക്കും നടുവിലായി ടോ 
റസ കടലിടുക്കു കിടക്കുന്നു. ഇര കടലിടുക്കിനു 90 നാഴിക 
വീ നിയണ്ടു. യോക്ഴ മുനമ്പില്നിന്നു സമുദ്രതീരം തെക്കു 
ിഴക്കഭ.ഗത്തക്കു ചായുന്നു. ഈ ഭാഗത്തു” അനവധി 
2 ഗമ്മുകളം ൭൧ ടലുകളും മലകളും ഉന്നതതടങ്ങളും 
കിടക്കുന്നു. ഉന്നത തില് കരടി ബെര്ക്കന്സി, ഫിറ൨് 
സറോയി എന്നിങ്ങ്,നെ രണ്ടു നദികഠം പ്രവഹിക്കുന്നു. 
ഇര തിരത്തിന്നരികെ അനവധി ദ്വീപുകളണ്ടു'. 

ടോറസ്സ്റുകടലിടുക്കിനു* അടുത്തുനിന്നു പവിഴപ്പുറവകളു 
ടെ ഒരു ചങ്ങല തുടങ്ങുന്നു. ഈ ചങ്ങലയും 1900 നാഴിക 
നിമളമുണ്ടു്. ഇതിന ഗ്രൈറവബാരിയര് റീഫെന്നാണു' 
പേര്. ഇതു ഫീററ് സറോയി നദിയുടെ മുഖത്തുനിന്നു 
100 നാഴികയകലെ അവസാനിക്കുന്നു. ചങ്ങലഴു, 170 
നാഴിക വീതിയും ഉണ്ടു”. ഈ റീപ കാരണം ഇവിടെ 
സ്വാഭാവികമായ ഒരു ഉഡക്കടലുണ്ടാകുന്നു. എന്നാല് 

ഇന ഉറംക്കടലിലും ഫ,റവകഠം കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് 

ഗതാഗതസെയകയ്യമില്ല. റിഫിന്െറ ഇടയില്ക്രടി 
അനവധ। പ്രവാഫങ്ങഠം ഒഴുകുന്നു. റീഫിനെറ വിടവു 

കള തക്രൂടി] കപ്പ ലുക€ം ശാന്തസമുദ്രത്തില് നിന്നു” ഉറം 

ക്കടലിരല് കടക്കുന്നു. 
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ഫിററ്സ റോയി നദിയുടെ മുഖത്തുനിന്നു തീരം സമു 
ദൂത്തിലേയ്മു, തള്ളിക്കിടക്കുന്ു. ഈ ഭാഗം താഴ്ന്നു 
പാറ നറഞ്ഞതത്രേ. ഇവിടത്തെ നൌകാശയങ്ങളില് 

ര ം പ്രധാനമായ ഒന്നാണു പോര്ട്ടുജാക്൯. 

ഫോപ്പ്യ മുനമ്പില്നിന്നും തീരം പെട്ടെന്നു പട്। 
ഞ്ഞാട്ട ചരിയുന്നു. ഈ തീരത്തിനും ടാസ്നേനിയയും,ം 
നടുവിലാണ് ബാസ്റ്റ കടലിടുക്ക്. ഖണ്ഡത്തിന്െറ 
തെക്കേ അറമായ വന്സന്൯റ മുനമ്മു” ഈ തീര 
ത്തത്രെ. പോട്ട ഫിലിപ്പ് ഉ റാംക്കടലി]നെറ പടി 
ഞ്ഞാറെ അതിരാണു” ഓടവെ മുനമ്പു”. ഇവിടെനിന്നു 
തീരം വടക്കോട്ടു വളയുന്നു. ഇവിടെ മുറെ നദിയുടെ 
മുഖം, സെ൯വവി൯സന്വ ഉറംക്കടല് , സ്പെന്സര് ഉറം 
ക്ടെല് എന്നിവ കിടക്കുന്നു. പിന്നെ പടിഞ്ഞാട്ട്" 1000 
നാഴിക ഭൂരത്തോളം യാതൊരു വിടവുമില്ല. 

പശ്ചിമാസ്ര്േലിയയുടെ തെക്കേഅററമാണ് കിംഗു 
ജോ൪ജ്ജ' സൌണ്ട്. ഇതിന്െറ വടക്കുഭാഗത്തായി 
ജെ നോവ ഉറാംക്കടരം, സ്വാ൯നദീമുഖം., ഷാന് ഉറ ടല് എന്നിവ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. നോതുതു വെസ്റ്റ് കേ 
പ്പെന്നു പറയുന്നതു" ഒരു അര്ദ്ധാദ്വീപാണു്. അത്ര 
വടക്കോട്ടു തള്ളിക്കിടക്കുന്നു. സമുദ്രതീരം ഇവിടെനിന്നു 
വടക്കോട്ടു തിരിയുന്നു. സണ്ടാദ്വിപുകഠം ഇവിടെയത്തെ. 
വടക്കേ തിരത്തിനെറ മദ്ധ്യത്തിലാണ് അന്ഹംലണ്ട്. 
അതു പുറംകടലിലേക്കു തള്ളിക്കിടക്കുന്നു. ഇവടെയുള്ള 
കാര്പ്പിനേററിയ മഉറംക്കടല് വളരെ ആഴം കുറഞ്ഞ 
തത്രേ. ഇതിന്െറ അതിരാണ് കേപ്പുയോക്കു“അര്ദ്ധ 
ദ്വീപു”. യോക്ു മുനമ്പ്” ഈ അര്ദ്ധാദ്വീപിലാകുന്നു. 



അദ്ധ്യായം ടു 

ഭൂ പ്ര കൃതി 

ഈ ഖണ്ഡത്തെ പുല്വോന്നതതടം, മദ്ധ്യമൈതാനം 
റു ത് 

പശ്ച മോന്നതതടം എന്നിങ്ങിനെ വിഭജിക്കാം. 

പൃല്യോന്നതതടത്തിലെ പ്രധാന മല ഗ്രൈററവഡി 
വൈഡാംഗു റെഞ്ചു” എന്നതാകുന്നു. അതു വടക്കുനിന്നു 
തെക്കോട്ട നീണ്ടു കിടക്കുന്നു. ഇരുവശത്തും മൈതാന 
ങ്ങളുണ്ടു”. കീഴക്കുള്ള തീരത്തിനു 50 നാഴികയേ വീതി 
ള്ള, അവിടെ മഴ സുലഭമാണ്”. മണ്ണ ഫലപുഷ്ടി 
യുള്ള തൂമാകുന്നു.  അവീടെ കാടുകം സുലഭമത്രേ. 
കൃഷിയും നടന്നുവരുന്നു. പടിഞ്ഞാറെ മൈതാനം പുല് 
ത്തകിടികഓണു്. ഈ മൈതാനം മദ്ധ്ൃമൈതാനത്തി 
ലേയ്യ , ചായുന്നു. ഡിവൈഡിംഗുറെഞ്ചിന്െറ കിഴക്കേ 

ചരിവയ തൂക്കനേ കിടക്കുന്നതിനാല് ഖണ്ഡത്തിന്െറ അക 
ഭാഗത്തേ ഗതാഗതമാരഗ്ലങ്ങളു ണ്ടാക്കാന് ഞെരുക്ക 
മാണു. ക്വീ൯സുലണ്ടു് , സ്ൂസെരത്തുവെല്സു' , വിക്ലോ 
റിയാ എന്നി സംസ്ഥാനങ്ങറം പൃല്വോന്നതതടത്തിലത്രേ. 

പശ്ചിമോന്നതതടത്തിലും വിതികുറഞ്ഞ ഒരു തീര 
മൈതാനമുണ്ടു. അതു പുൃധ്ൃതീരമൈതാനത്തേക്കാഠം 
വിതികറഞ്ഞതാണു്. ഈ മൈതാനം ഉയരംകുറഞ്ഞ 
ഒരു ഉന്നതതടമായി പരിണമിക്കുന്ന. ഈ ഉന്നതതട 

ത്ത ന്െറ പട് ഞ്ഞാറെ അര്ഭ്ധം കിഴക്കേ അര്ഭ്ധത്തേ 
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ക്കാഠം വിതികുറഞ്ഞും വൃക്ഷനിബിഡമായു മിരിക്കുന്നു. 
കൃഷിചെയ്തുവരുന്ന പ്രദേശങ്ങളുമുണ്ടു". മദ്ധ്യഭാഗം പുല് 
നിറഞ്ഞ മൈതാനമാണ്. കിഴക്കേ പകതി ജലമി 

ല്യാത്ത തരിശുഭൂമിയാകുന്നു. അതു മദ്ധ്യമൈതാനത്തി 
ലേക്കു ചേന്നുപോകുന്നു. 

മഭ്ധയമൈതാനം പുല് നിറഞ്ഞ പ്രദേശമാണ്. ആ 
പുല്ല്” ആടുമാടുകഴം തിന്നുന്നതല്ല. നട്ടവില് മലകളുണ്ട് . 
ജലം തീരെ ഇല്ലാത്തതിനാല് ഈ പ്രദേശത്തുക്രടി ഗതാ 
ഗതം തന്നെ ചുരുക്കമത്രെ. ദക്ഷിണാസ്ര്രേലിയയും 

നോത്തേന് ടെറിറററിയും ഉഠംപ്പെട്ടതാണു” ഈ മൈതാ 

നം. നോത്തേ൯ ടെറിറററിയുടെ വടക്കേ പകുതിയില് 

ഈ മൈതാനം പുല്ലനിറഞ്ഞും മരം നിറഞ്ഞുമ രിക്കുന്നു. 

ഈ പ്രകൃതിവിഭാഗങ്ങംക്കു പുറമെ ആസ്ര്രേലി 

യയെ അഞ്ചു സ്വാഭാവികവിഭാഗങ്ങളാക്കിത്തിരിക്കാം. 

അവ ഖണ്ഡത്തിനെറ അകഭാഗം. പൃവ്വോത്തരതിരങ്ങം , 

പൃല്യോന്നതതടം., പുല്ത്തകിടികം, തെക്കിഴക്കും 

തെക്കപടി ഞ്ഞാവമുള്ള മദ്ധ്യധരണ്യാഴ।! പ്രദേശങ്ങം 
എന്നിവതന്നെ. 

ഖണ്ഡത്തിനെറ അകഭാഗതൂഉ മഴ നന്ന കറവാണ്ച് . 

ഈ പ്രദേശം അധികഭാഗവും തരിശാണു്. മറവള്ള. 

ഭാഗം മേപ്പിലിന്നു കൊള്ളരുതാത്ത പുല്ലകൊണ്ടു നിറ 

ഞതിരി ക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു്” ഈ സ്വാഭാവിക വിഭാഗ 

തില് ജനങ്ങം നിവസിക്കുന്നില്ല. അവിടെ കൃഷിയു 

മില്ല. 
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വടക്കേതീിരത്തും കിഴക്കേതീരത്തും സമുങ്ധിയായ മഴ 
യുണ്ടു". ” അവിടെ കാടുകളും സുലഭമാണു.. കൃഷിയും 
നടന്നുവരുന്നു. 

പൂവ്വോന്നതതടത്തിലെ മലകളില് സാമാന്യം നല്ല 
പോലെ മഴപ്പെയ്യുന്നു. ഇവിടെ കാടുകം സലഭമാണു. 
ഇവിടെനിന്നു ലോഫങ്ങളം കഴിച്ചെടുക്കുന്നു. 

പുല്ത്തകിടി ളില് ആടുമാടകഠം മേഞ്ഞുവരുന്നു. 

മദ്ധൃയധരണ്യാഴിപ്ര: ദശങ്ങളില് കൃഷി സുലഭമായി 
നടക്കുന്നു. അവിടെ ആടുമാടുകളും മേയുന്നു. 

ഗഥ്രൈറ൨ ഡിവൈഡിംംഗു റെഞ്ചാണു" പ്രധാന മല. 
അതിനു 000 നാഴിക നീളമുണ്ടു. അതു യോക്ടു മുനമ്പു 
മുതല് ബാസ്റ്റ് കടലിടുക്കുവരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്നു. അതി 
ലുള്ള കൊടുമുടികഠംക്ക്” 000 അടിവരെ മയരം 
കാണും. ക്വീന്സ് ലണ്ട്, ഹൈലണ്ടസ്., ഡാര്ലിംശു: 
സൌണ്സു", ആസ്ര്രേലിയന് ആരുപ സ്, ബല, 
മൌന്്ടന്സു” എന്നിവ അതിന്െറ നാമങ്ങളത്രെ. പടി ഞ്ഞാറെ തആആസ്ത്രലിയയിലെ പ്രധാന മലകറം ഡാ൪ 
ലിംഗുറെഞ്ചാകുന്നു. അതിന: 800 നാഴിക നീളം കാണും. 
ഏററവും ക്രടിയ ഉയരം [500 അടിമാത്രം. തെക്കേ 
ആസ്ര്രേലിയയിലെ സെന്൯൭ഒ ൭ മലകളില് പിന്൯ഡേ 
“സു, സ്ത്റാ൯ല।, ഗ്രെ എന്നി നിരകളുംപ്പെടുന്നു. 

ഭൂമിശാസ്രരസംബന്ധമായി ഗ്രൈറ൨ ഡിവൈഡിംഗു റെഞ്ചു വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു മലനിരയാകന്നു. അതു 



144: 

പസിഫിക്കു സമുദ്രത്തിലേക്കു പ്രവഹിക്കുന്ന നദികളും 
രാജ്യത്തിന്നു ഉള്ളിലേക്കു” പ്രവഹിക്കുന്ന നദികളും തമ്മി 
ലുള്ള ജലകേന്ദ്രസ്ഥാനമാണു്. അതിന്െറ കിഴക്കേ ചരി 
വില് മഴ സമുദ്ധിയായി പചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു പസഫിക്കു. 
സമുത്തിലേക്കു പ്രവഹിക്കുന്ന നദികളില് അകഭാഗ 
ത്തേക്ക്” പ്രവഹിക്കുന്ന നദികളേക്കാഠം അധികം വെള്ള 
മണ്ടു". തന്നിമിത്തം കിഴക്കേതീരത്തു കാടുകളും കൃഷി 
സ്ഥലങ്ങളും സുലഭമാണ്. ഈ മഷ്നിരയുടെ കിഴക്കേ 
ചരിവു” രൂക്കനെ കിടക്കുന്നതിനാല്: ഭൂഖണ്ഡത്തിനെറ 
കിഴക്കേ ഭാഗത്തുനിന്നും പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗത്തേക്കു ഗതാ 
ഗതമാഗ്ലങ്ങളു ണ്ടാക്കാന് പ്രയാസമാണു”. ഡിവൈഡിംശു 
റെഞ്ചില് ലോഹങ്ങളും മരങ്ങളും സുലഭമാണ് . 

അദ്ധ്യായം 4 

നദികളും തടാകങ്ങളും 

ലോകത്തിലെ മററ നദികളോഴു താരതമ്യം ചെയ്യു 

ത്ത തൊയി ഈ ഖണ്ഡത്തില് ഒരു നദിമാത്രമേയുള്ള. 

അതു മുറെ നദിയാകുന്നു. ഈ നദിക്കു 1100 നാഴിക നിള 

മുണ്ടു. ഇതു ആസ്ത്രേലിയന് ആല്പ്സിനെറ പടി 

ഞ്ഞാറെ ചരിവിലാണു്” മത്ഭവിക്കുന്നതു”. തന്നിമിത്തം 

ഇതില് സാധാരണയായി വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കും. 

ഇതിന്െറ വടക്കുഭാഗത്തു മുറം, ബിഡ് ജി, ലാച്ചലന് 

എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു നദികഠം ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടു 
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നദികളം ചേന മുറെ നദിയിലേക്കു” ഒഴുകുന്നു. ഡാര് 

ലിംഗു എന്നു പേരായി മറെറാരു നദിക്രടി മുറെ നദിയി। 
ലേക്കു” ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ഇതു മുറെ നദിയേക്കാഠം നീളമേ 
റിയതത്രെ. സെന്റ് വി൯സന്വ ഉഠാക്കടലിനു കിഴ 
ക്കുള്ള അലക്ലാന്ത്രാ തടാകത്തില് ക്രൂടി കടന്നാണു” മുറെ 
നദി സമുഭൂത്തില് ച്ചേരുന്നതു”. വിക്ലോറിയയുടെ അതി 
ത്തിയിലുള്ള ആഠംബറിവരെ മുറെ നദിയില് ഗതാഗതം 

ചെയജ്യാഠ. ] 

വടക്കോട്ടൊഴു കുന്ന നദികളില് പ്രധാനമായതു പ്പീന് 
ഡ്േഴ്സ് നദിയാണ്. അതു കാര്പ്പന് റേററിയ ഉഠാക്കട 
ലിലേക്കു പ്രവഹിക്കുന്നു. 

ഗാസ് കോയിന്. സ്വാ൯ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു നദി 
കഠം പടഞ്ഞാട്ടൊഴു കുന്നു. 

ഫിററസ് റോയി, അബര്ട്ടര് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു 
നദികം വടക്കുപടിഞ്ഞാട്ടൊഴു കുന്നു. 

പസിഫിക്കു സമുഭൂത്തിചേദ പ്രവഹിക്കുന്ന നദി 
കഠം നന്ന നീം കുറഞ്ഞവയാണ്. എങ്കിലും അവയില് 
ധാരാളം വെള്ള മുണ്ടു് . 

ഭൂഖണ്ഡത്തിന്െറ നടുവിനു തെക്കായിക്കിടദന്ന അ 
യ൪, ടോറന്സു, ഗെയര്സ്ററന് എന്നിവയാണ് വ്യധാന 
തടാകങ്ങറം. അമസ്യൂസ് എന്ന തടാകം ഖണ്ഡത്തിന്െറ 
നടുവില് കിടക്കുന്നു. തടാകങ്ങളിലെ വെള്ള ഉപ്പൂരസ 
മുള്ള തത്രെ. ഇവഷയ്മു്ഛ് ആഴവും നന്ന കുറവാണു. 



അഭ്ധ്യായം ച 

കാലാവ സ്ഥ 

ളക... വ പ്പ 

ഈ ഖണ്ഡാ മര്റ്യരേഖയും തെക്കു 10 മുതല് 240 

വരെ അക്ഷരേഖകഠംക്കുള്ളിലും 118 മുതല് 189 വരെ 
കിഴക്ക൯ അക്ഷാംശരേഖകാഠംക്കുള്ളിഭീമാണു കിടക്കുന്ന 
തു". ദക്ഷിണായനരേഖ ഖണ്ഡത്തിനെറ മദ്ധ്യത്തില് ക്രൂടി 
പോകയും ചെയുന്നു. ഈ ഖണ്ഡം തആകപ്പാടെ ഉ ബ്ണൂമയ 

മായ ഒരു പ്രദേശമാണ് . എന്നാല് ഉഷ്ണ്ുത്തിനു ശമനം 

വരുത്തുന്ന മറവ സംഗതികളുണ്ട്. അവ വടക്കേതിരത്തു. 
വഷവാഹഫിനിക്കാറവം. മഴയും. കിഴ ക്കേതീരത്തു തെക്കുക] 

൭൧൫൯ വാണിജ്യവാതങ്ങളുമാകുന്നു. വിക്ലോറിയ, തെക്കേ 
ആസ്ദ്രേലിയാ, തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ആസ്സ്രരേലിയാ 
എന്നിവിടങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിതിര 
ത്തെ കാലാവസ്ഥയോട തൂല്യമത്തെ. ഭൂഖണ്ഡത്തിനെറ 

അകഭാഗത്തു” ഉഷ്ണം ദുസ്സൃഹമാണ്ട്. അവിടത്തെ ശീതോ 

വ്ലുസ്ഥിതിയില് അപരിമിതമായ വ്യത്യാസം വരുന്നതു 

മാണ്. ബ്രിസ്ബെന് ഹ്എന്ന സ്ഥലത്തു വേനരുക്കാ 

ലമ” 78 ഡിഗ്രി ഫാറന്ഹൈററ മൂടും ശിതകാലത്തു 

(0) ഡിഗ്രി ഫാറന്ഹൈറവ .ൃടുമാണുകള്ള ത്. 

ഭൂഖണ്ഡത്തിന്െറ അകഭാഗത്തുളള തരിശ്ുഭൂമിക 

ളിലും പുല്ത്തകിടികളിലും കൊല്ലത്തിരു 10 ഇഞ്ചില് 

കുറച്ചു മഴയേ പെയുന്നുള്ള. തൃറന്നുകിടക്കുന്ന പുത്ത്ത 
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കിടികളില് 10 മുതല് 90 ജഞ്ചുവരെ മഴ ചെയ്യും. കാടു 
കളിലും കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിലും 90 മുതല് 40 ഇഞ്ചുവരെ 
മഴപെയ്യും. വടക്കും കിഴക്കുമുള്ള തീരങ്ങളില് 40 മുതല് 
ദ്ര) ഇഞ്ചുവരെ മ൭ പെയ്യുന്നന്തേ. 

വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് വഷവാഹിനിക്കാററാണു” വട 
ക്കേ തീരത്തു” മഴ പെയിക്കുന്നതു”. കിഴക്കേ തീരത്തെ 
മഴയ്യുച കാരണം തെക്കുകിഴക്കന് വാണിജ്യവാതങ്ങളാ 
കുന്നു. ഈ കാററ കൊല്ലത്തില് ഏതുകാലത്തും ഉയതു 
ന്നതത്രെ. തെക്കുകിഴക്കും തെക്കുപടിഞ്ഞാറം ഭാഗങ്ങ 
കല് ശിതകാലത്തു” ഉ൭ൃതുന്ന പാശ്ചാത്യകാറ൨കളാണു" 
മഴയും രണ. 

ഡിവൈഡിംഗുറെഞ്മു കിഴക്കു കിടക്കുന്നതുകെ.ണ്ടും 
വടക്കേതീരം ഉയന്നനില്ലയന്നതുകൊണ്ടുമാണു് ഖണ്ഡ 
ത്തിനെറ അകഭാശത്തു മഴ പെയ്യാത്തതു”. 

അദ്യ യം 6. 

മ പുന്നങ്ങ൦. 

വ അയാള... ഞം ജാ കം പതം ജം: ഘം. 

സസ്യങ്ങളും മുഗങ്ങളു 0. 

കാര്പ്പന് റേററിയാ ഉംക്കടലിനു ചുറവമുള്ള വ്ര 

ദേശം മോണ്സുൂണകാറവ് ഉ൭തുനാസ്ഥലമാണ്. 
അവിടെ പനകഠം. മു൭കഠം., കാതലുള്ള. നാനാതരത്തി 



യൂക്കാലിപ്”ടസ"” വനം 

ലുള്ള മരങ്ങറം എന്നിവ സുലഭമായി വളരുന്നു. വടക്കു 
കിഴക്കേമുലയിലും ഈ വക സസ്യങ്ങറം ധാരാളാ ത. 
അവിടെ കരിമ്പു”, പുകയില, നിലം, വാഴ ഹന്നിവ 
കൃഷിചെയ്യുന്നു. 
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ഈ ഖണ്ഡത്തിലെ പ്രധാനവും പ്രത്യേകവ്യമായ 
മരം യുൂക്കാലിപ്ട് സു” ആണു”. അവിടത്തെ സകല 
തരത്തിലുളള മരസ്സാമാനങ്ങളും ഈ മരംകൊണ്ടുണ്ടാക്കി 
യതാഞു്. തെക്കുപടിഞ്ഞാറേ മുലയില് ഈ മരങ്ങ 
ളുള്ള കാടുകഠംതന്നെയും ധാരാളമത്രേ. ഇതിന്െറ 

[ ൭ ി & എണ്ണുയാണു യൂക്കാലിപ്ട്സ ഓയില്, കിഴക്കേ 
തിരത്തും ഈ മരം സമുദ്ധിയാണ്.. 

പശ്ചമാസ്ര്രേലിയയിലെ പ്രത്യേക വൃക്ഷങ്ങളാണ് 
കാറി ജാറ എന്നിവ. ഈ മരങ്ങരം തീവണ്ടിപ്പാത 
കളിലെ സ്തിപ്പേഴ് സായി ഉപയോഗിക്കുവാന് നന്ന്. 
ഈ മരങ്ങഥം അവിടത്തെ പ്രധാന കയറവമതികളി 
ലൊന്നാഞ്് . ഇന്ഡ്യയി ലേക്കും സുലഭമായിവരുന്നുണ്ടു് . 

തീരതുഉനിന്നു അകഭാഗത്തേക്കുകടന്നാല് പുല് പ്രദേ 
ങ്ങളാണ് നാം കണ്ടെത്തുന്നതു”. അവിടെനിന്നും 
അകത്തേക്കുപോയാല് സ്റ്റെപ്പികളും അവിടെനിന്നും 

പോയാല് മരുഭൂമിയും കാണുന്നു. പുല് മൈതാനങ്ങളെ 

നന്നാക്കി ഗോതമ്പു കൃഷിചെയ്യുന്നതുമുണ്ടു . 

തെക്കും കിഴക്കുമുള്ള പ്ര ദേശങ്ങറം തണുപ്പും വരം 

പൃയുമുള്ള താണു. അവിടങ്ങളിലെ പ്രധാനവിളവു 

ഗോതമ്പാണു് . കരിമ്പും സുലഭമായി കൃഷിചെയ്യുന്നു. 

ഓട്ട്സ് , ആപ്പിഠംസ് , പിച്ചസ് പിയേഴ്സ്സ് എന്ന്! 

വയും കൃഷിചെയ്യുന്നു. തെക്കുഭാഗത്തു വഞ്ഞ കൃഷ। 

ചെയ്യുന്നു. ക്വിന്സുലണ്ടിലെ പരുത്തികൃഷി അഭിവ്വ 

ദ്ധിപ്പെടമായി രിക്കാം. 



% 

00% 

നി 

ഒരു ആസ്റ്രേലിയന് ആദിമനിവാസി 
വേട്ടയാടി പിടിച്ച ഒരു കം ഗാവവുമായി നില്യ,ന്നതു'. 
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മഴ പോരാത്തതിനാല് കൃഷി പുഷ്ടിപ്പെടുന്നില്ല. 
അതുകൊണ്ടു കൃഷിക്കു വെള്ളം കൊണ്ടു പോകാനുള്ള 
ചാലുകരം കുത്തുവാ൯ ഗവമ്മേണ്ടു” എഞ്ചിനീയര് മാരെ 
നിയമിച്ചു” ത്തൃട്ടിഷ്യ൯ കു]ണറകഠാം മുതലായവ നിമ്മിച്ച 
വരുന്ന. 

തആസ്ര്രേലിയയില് താമസമാക്കിയ വിദേശിയരില് 
ഭൂരിപക്ഷ വും ഇംഗ്ലീഷുകാരാണു്. അവര് അധികം 
തണുപ്പ്ൂള്ള, ഭാഗങ്ങളിലാണ് താമസമാക്കിയതും. 
അവര് ചെന്നെത്തിയശേഷം അവരുടെ ആവശ്യത്തി 
നുള്ള. മൃഗങ്ങളെ യൂറോപ്പില് നിന്നുകൊണ്ടുപോയി. 
തആടാണ് ഇവിടത്തെ പ്രധാന മൃഗം. ആടിനെ വള. 
ത്തലാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന തൊഴില്. 

ആസ്ര്രേലിയയിലെ മറെറാരു പ്രധാന മൃഗമാണു” 
ക൯ഗാ൨. അതു് അത്്[ന്െറ പാ൯കാലുകഠംകൊണ്ടു 
ചാടി ചാടിയാണു നടക്കുന്നതു”. സക്ക് ബില്, എമു. 
കവത്ത അരയന്നങ്ങം. ഡ്൯ന്ഗോ എന്നിവയും ഈ 
ഖണ്ഡത്തിലെ പ്രുത്യേക ജീവികളത്രേ. ഒട്ടകങ്ങളും 
മയല്ൃയകളം സുലഭമാണ്ട്. 

പശ്ചാ കം ഫി ചികാല 



അദ്ധ്യായം ഹ? 

ഉല്ുന്നങ്ങറം. 

ധാതൃക്കഠം. 

ആസ്ദ്രേലിയയിലേക്ക വിദേശീയ പ്രവേശം ഉണ്ടായ 

തെങ്ങിനെയെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. 

പത്തൊമ്പതാം ശതാബ്ദത്തിന്െറ മഭ്ധ്യകാലത്തു് 
ആസ്ദ്രേലിയയിലെ ഒരു ക്രലിക്കാര൯ അമേരിക്കയിലെ 
സ്വണ്ണുഖനികളില് പണി എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. 
അയാഠം പണിചെയ്യി രുന്ന സ്ഥലത്തിനു ആനസ്ര്രരേലിയ 
യിലെ മണ്ണിനോടു സാദ്ൃശ്യമുണ്ടെന്നു” അയാഠക്കു 
തോന്നി. തന്െറ രാജ്യത്തും സ്വണ്ണമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നു: 
അയാഠറം മഹിച്ചു. ആസ്ര്രേലിയയില് തിരിച്ചെത്തി 
ചില പരിശോധനകറം നടത്തിയതില് അവിടേയും 
സ്വണ്ണമുണ്ടെന്നു അയാഠം കണ്ടു. ഈ വസ്തൃത നാടുമുട്ടെ 
പരന്ന; ലോകത്തിന്െറ ഇതരഭാഗങ്ങളിലെ ജന 
ങ്ങളുടെ ച്ചെവിയിലും ഈ വത്തമാനമെത്തി. ഇംഗ 
ണ്ടില് നിന്നു അനവധി ജനം ആസ്റ്രരേലിയയില് മ 
ചേന. അന്നേവരെ ആസ്റ്രേലിയയിലെ പ്രധാന 
തൊഴില് ത്ആടുകളെ മേയ്മു,ലായിരുന്നു. അപ്പോം 
മേച്ചില്കാർ അവരുടെ ആടുകളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു 
സ്വണ്ണഖനനത്തിനു പാഞ്ഞെത്തി. മററ തൊഴില് 
ക്കാരും അവരെ അനുകരിച്ചു. ന്യൂ സെൌരത്ത്' വെ 
യില്സു", വിദ്േോറിയ, ക്വിന്സുലണ്ടു, പശ്ചിമാസ്ര്രേ 

] 6 



ഴ
്
ര
ര
ധ
 

ഗ
്
ര
മ
യ
്
യ
സ
്

।
 (
ര
 

യ
 

0
9
%
)
 



155 

സി; റു - 
ലിയാ എന്നിവിടങ്ങളല് നിന്നു സ്വണ്ണം ഖനനം ചെയ്തു 
തുടങ്ങി. ഈ വ്യവസായം പുഷ്ിപ്പെട്ടപ്പോഠം മററ 
തൊഴിലുകളും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച. 

ബന്ഡിഗോ, ബല്ലാരറ൨, കാ൯ഥ്രര്ലി, മോര്ഗന് 
മല ,എന്ന്വിടങ്ങളില് നിന്നു ഇന്നും സ്വണ്ണം ഖനനം 
ചെയ്തുവരുന്നു. ബ്രോക്ക൯നഹില് എന്ന സ്ഥലത്ത 
ഖനികളില്നിന്നു തകരം, വെള്ള, ഈയം, തുത്തനാഗം 
എന്നിവ ഖനനം ചെയ്യുന്നു. ബ്രോക്കന്ഫില്ലിന്െറ 
കി ഴക്കുഭാഗത്തു ചെമ്പു കണ്ടുവരുന്നു. സിഡ് നിക്കട 
കല്ലൃരിഖനികളുണ്ടു”. 

ടി യാ 

ഗതാഗതമഗ്ഗങ്ങളും കച്ചവടവും. 
അ അതപപ ന ആപത്തത വസം അന്തം സ്പപം്്ാം 

ഇയ്യുടെയായി അനവധിനാഴിക തീവണ്ടിപ്പാതകഠം 
പണിചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട്ം സിഡ്നി, മെല്ബൂ൯., ആഡി 
ലഡം, ബ്രീസ്ബന്, പെത്ര് എന്നീ പട്ടണങ്ങഠം 
പാതകറഠം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. ആഡിചൈ 
ഡില് നിന്നു പുറപ്പെട്ടാല് തീവണ്ടിവഴിക്കു മെല്ബൂന്, 
സിഡ്നി, ബ്രിസുബെന് എന്നീ പട്ടണങ്ങറം കടന്നു 
ക്വിന്സുലണ്ടിനെറ വടക്കുഭാഗത്തെത്താം. വടക 
തിരത്തും പടിഞ്ഞാറെതിരത്തും ഇനിയും പാതകം 
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പോരാ. പശ്ചിമാസ്രേലിയയു,ം മറവമുള്ള പ്രദേശ 
ങ്ങറംക്കും മദ്ധ്യേയാണ്” മരുഭൂമി. പെത്തില് നിന്നു 
പുറപ്പെടുന്ന ഒരു പാത ക്രര്ഡാര്ഡിവഴി പോട് 
അഗസ്ത്റയിലെത്തുന്നു. അവിടെ അത്തു ആര്ഡിലൈ 
ഡില് ന്നിന്നുവരുന്ന പാതയുമായി യോജിക്കുന്നു. പോട് 
അഗസ്തുയില്നിന്നു' ഒരു പാത മരുഭൂമിയില്കക്രടി പോ? 
ഡാര്വിനിലെത്തുന്നു. 

സ്വാഭാവികമായ ജലമാഗ്ലങ്ങളില്ല. ഉംക്കടലു 
കളും നന്ന ധലുരുംമൊണ്. വടക്കും കിഴക്കും ഉള്ള നദി 
കളില്ക്രടി അല്പദൂരം ഗതാഗതം ചെയ്യാം. മുറെഡാര് 
ലിംഗില്ക്രടി കുറേമാസക്കാലം ഗതാഗതസൌകയ്യ 
മുണ്ടു. അതിനു സമ്ഭ്ൂത്തിലേക്കു നല്ലൊരു തുറയില്ല. 
തടാകങ്ങഠം ചളിക്കുണ്ടുകളാണു”. മരുഭൂമിയില് നല്ല 
പാതകളു മില്ല. അവിടെ ഒട്ടകംമാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നു. 

ആസ്രേലിയായിലെ പ്രധാന വ്യവവസായങ്ങം ആടു 
പ സ പാല്ക്കട്ടിയും 
വെഴ്ല്്യും ഉണ്ടാക്കിവരുന്നു. തോല് ഉയറയ്യ്ലിടുന്നു. 

മാംസം രക്ഷിച്ചുവരുന്നു. ഗീലോംഗ് , സിഡ്നി എന്നി 
സ്ഥ ലങ്ങളില് രോമവ്യവസായം " നടക്കുന്നു. ഫലങ്ങ 

ളി ത്ര നിന്നു വിഞ്ഞ ഉണ്ടാക്കല് മറെറാരു വ്യവസായ 

മാണു”. ഇരമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച വ്യവസായം നന്ന 
മോശസ്ഥ്തിയിലാണ് . 

രോമം. മട്ടന്, തോല്. ഖാട്ട്സ്., പരുത്തി, 

കരിനു, വിഞ്ഞ, സ്വണ്ണം, വെള്ളി, ചെമ്പ്, തകരം, 
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തുത്തനാഗം. കല്രി, കാറി, ജാറ എന്നിവയാണ് 

പ്രധാന കയറവമതികഠം. സിഡ്നി, ഖ്രിസുബെന്, 
മെല്ബൂനി,. ആഡിലൈഡു എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില് 

നിന്നാണു” രോമം പ്രധാനമായും കയററി അയയ്മ,പ്പെടു 
ന്നതു്. ലോകത്തില് മറെറവിടെനിന്നും ഇത്ര രോമം 
കയറവന്നില്ല. ഇരിമ്പു സാമാനങ്ങറം. തൂണികം., തോരു 
സാമാനങ്ങറം എന്നിവയാണു പ്രധാന ഇറക്കുമതികഠം. 

ലോകത്തില്വെച്ചു' ഏററവുമധികം ജനത്തിരക്കു 
കുറഞ്ഞ പ്രദേശമാണ് ആസ്ര്രരേലിയാ. ഇവിടെ 
ആകെക്രുട। 80.,00.000 ജനങ്ങറം മാത്രമേയുള്ള. നമ്മുടെ 

ബോംബെ, ബങ്കാഠം എന്നി സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഇതി 
ലുമധ]കം ജനമുണ്ടു് . കിഴക്കഭാഗത്താണ് ജനത്തിര 
ക്കധികം. വിഷ്ലോറിയയാണു” ഏററവും തണുപ്പുള്ള 
സ്ഥലം. അവിടെയാണു” ജനത്തിരക്കം അധികമുള്ള തു് . 
ആദിമനവാസിക൦ം അപഹരിഷ'€ തരാണ്. അവ 
രുടെ എണ്ണം ദിനംഡ്രത്। കുറയുന്നു. 

ത്ന ച] യഠ 9. 

വിം പം കോധണവെൽല്ത്ത്. 

ആസ്റ്രേലിയയ ല് ഇംഗ്രിഷുകാര് ആദ്യമായി താമ 

സമാക്കിയതു് സ്തു സെരത്തു് വെയിത്സിലാണ് . 1851൦ 
മാണ്ടോടുക്രടി വിക്രോറിയാ., സെരത്തു ആസ്ദ്രേലിയാ, 
ടാസ്താനിയാ എന്നിപ്രദേശങ്ങളിലും ഉ പനിവേശങ്ങല 

ി 
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സ്ഥാപിതങ്ങളായി. തങ്ങംക്ക ഉത്തരവാദിത്വമള്ള 
ഗവണ്ജേ൯൨ കിട്ടേണമെന്ന്” ഇര നാലുസംസ്ഥനങ്ങം 
ഇംഗ്ലണ്ട് നോടു ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇംഗ്ലണ്ടും” അതു നല് 
കുകയും ചെയ്തു. 1851-ല് സ്പൂ സെരത്തു് വെയിത്സില് 
ക്വീന്സുലണ്ടും തറംപ്പെട്ടിരുന്നു. 1859-ല് അതും 
പ്രത്യേകമായ ഒരു സംസ്ഥാനമായി. 

1890-ല് പശ്ചിമാസ്ര്രേ ലിയ പ്രത്യേകമായ ഒരു 
സംസ്ഥാനമായി; ഉത്തരവാദിത്വമുളള ഗവഞങ്മേന്വ 
അതിനും സിദ്ധമായി. 

അങ്ങിനെയിരിക്കുമ്പോഴാണു" സ്വണ്ണംകണ്ടെത്തിയ 
വിവരം നാടുമുട്ടെ പരന്നതു . ചൈനക്കാർ മുതലായ 
വിദേശിയരും ആസ്റ്രേലിയയിലേക്കു പ്രവേശിച്ചു 
തുടങ്ങി. അതു” അവിടത്തെ യ്യൂറോഫ്യയന്മാക്ക രസമാ 
യില്ല. ചൈനാക്കാക്ക അവിടെ പ്രവേശനം നല്കാതി 
രിപ്പാ൯ അവരെക്കൊണ്ടു സാധിച്ചതുമില്ല. അതിനും 
പുറമെ ആസ്ദ്രരേലിയായിലെ സംസ്ഥാനങ്ങറം തമ്മില് 
തന്നെയും വഴക്കായിരുന്നു. സമുദ്രതിരം ശത്രുക്കള്ടെ 
ആക്രമണത്തില് നിന്നു രക്ഷിപ്പാനും നാടുകളെക്കൊണ്ടു്” 
സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു” ആസ്റ്രേലിയക്കാര് 
ആലോചിച്ചു ഖണ്ഡത്തെ ഒരു കോമണ് വെല്ത്താക്കി. 

ഓ സംഭവംനടന്നതു 9റു0ത്തിലത്രെ. ലോകത്തിനെറ 

ഇതരഭാഗങ്ങളുമായു ളള, സകലവിധ ബന്ധത്തിലും 
ഏപ്പെടുന്നതു” ഈ ഗവണ്മേന്റാകുന്നു. സംസ്ഥാന 

്ങലംക്കു പ്രത്യേക ഗവമ്മേ൯രകളൂമുണ്ട്. 
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ഭരണനായക൯ ഗവര്ണര് ജനറലാണ്. അദ്ദേ 
ഫത്തെ സഹായി പ്രാ൯ ഒരു സെനറവം ഒരു ജനപ്ര 
തിനിധി സഭയുമുണ്ടു?. സെനററില് 8 അംഗങ്ങളാണു 

ഒളതു്. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനു” ഓരോ അംഗംവിത 
മാണുമളത്ര്. ജനപ്രതിനിധി! സഭയിലെ അംഗങ്ങളെ. 
ജനങ്ങറം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. രാജ്യരക്ഷ, തുറമുഖം, 

തീവണ്ടി, നാണ്യനിമ്മാണം, ധനകായ്യം, കമ്പിത്തപാല് 
എന്നിവ കോമണ്വെല്ത്തു” ഗവമ്മേണ്ടിന്െറ കീഴി 

ലാകുന്നു. 

ഉത്തരാസ്റ്രേലിയായും തലസ്ഥാന ടെറിറററിയും 
കോമണ്വെല്ത്തിനെറ കിീഴിലത്രെ. കാ൯ന്ബറയാണു? 
തലസ്ഥാനം. 

ആസ്റ്രേലിയായിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളെ. ഇന്ഡ്യ 
യിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളോട ഉപമിക്കാം. ഓരോസംസ്ഥാ 
നത്തിലും ഓരോ ഗവര്ണര്തണ്ടു”. ഗവര്ണരെ നിയ 
മനം ചെയ്യുന്നതു്” ബ്രിട്ടിഷുഗവമ്മേന്൯റത്രെ. ഗവര് 
ണരെ സഹായിപ്പാ൯ ഒരു നിയമസഭയും ഒരു ലെജി 
സ് ലേററിവു” അസംബ്ളിയു മുണ്ടു”. അതിനുംപറമെ 
ഒരു കായ്യനിവഹണസഭയു മണ്ട. 



അദ്ധ്യായം 1. 

രാഷ് ടിയ വിഭാഗങ്ങറം. 

ഏ. 

െ അനാ ഡാന യന്ന പ്ലം 
ടട ക ടട ക് ൧ സാര അണഞ്ഞ പ; ലം ണ്ണ നം, 

ര പ 

ര ലം 

കം. യ ് നു ി 

൧ 1൯ ഉത്തര കുക്ക്ടാരബ് 
കോമണ് വെല് ി ി പി; ഗ് ല് ലി ടെഖ ന! വി ് ക 

പരടി 0 

റ ഗ് 
॥ ധാ. വ... ി 

മു” ന് ി 

നു ദക്ഷിണ ന ലി 
ി ല [ 
ൽ അആ്വ്സ്ോ ലയാ 80൫ ് റ ലി ആ ട്രസ് ല്ലി യ്യ. ് ചിസ് 2 ൮ യി ര് ന് | 

ഴു 

0 റ 7 ന്റിഡ് ഡി ് 

രി ഷ്; ര 

നുഡ്ര്രേലിയ [ക 

വാഴ്ലിയവിദാഗ് ണഖ 

ഈ സംസ്ഥാനത്തിനു 9.75, 920 ച. നാഴിക 

വിസ്താരമുണ്ടു'. അധികഭാഗവ്യം അധിവാസയോഷശ്യമല്ല. 
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ധം ലി ച 

ഗൊതമ്പു”, രോമം, സ്വണ്ണം, തകരം, കല്ക്ക൪ 

ജാറ എന്നിവയാണു” പ്രധാന ഉല്ലന്നങ്ങം. 

ത്തകെ 9.99.000 ജനം നിവസിക്കുന്നു. പെര്ത്താ 

ഞ് തലസ്ഥാനം, സ്വാ൯നദിയിന്മേല് സ്ഥിതിചെ 
യുന്നു. സമുഭ്രതിരത്തു നിന്നു 10 നാഴിക ഉളളിലാണ്ട് 

സ്ഥലം. നാലു ഭാഗത്തും കൃഷിനടക്കുന്നു. 

തആല്ബനയിലാണു' യ്യൂറോഫ്യ൯ കപ്പുലുകഠം 

ചെന്നു നില്യ്യന്നതു. 

ഫ്രരിമി൯ററല് പ്രധാനമായ ഒരു തുറമുഖമാണ്ട് . 
പക്ഷേ പ്രവേശനസെരകയ്യമില്ല. ധാതുക്കഠം സുലഭ 
മായി ലഭിച്ചുവരുന്നു. 

മറവപട്ടണങ്ങറം ചെറിയവ തന്നെ. 

ബി. ദക്ഷിണാസ്രരേലിയയും വടക്കെ ടെറിറററിയ്യം. 

ഇവ രണ്ടിനുംക്ൂടി 9.09,890 ച. നാഴിക 'വിസ്ലാര 
മുണ്ടു് . 

ഈ  സ്ഥലത്തിലധികഭാഗവും ജനവാസത്തിനു 
കൊള്ളാവുന്നതല്ല. ജനങ്ങളില് അധികഭാഗക്കാരും 
ദക്ഷിണാ സ്ര്രേലിയയുടെ തെക്കുകിഴക്കേ മൂലയിലാണ് 
നിവസിക്കുന്നതു”. 

ഗോതമ്പു, ഫലങ്ങറം, വീഞ്ഞ, രോമം, സ്വം, 
വെള്ള, ചെമ്പു”, ഇരിമ്പു”, ഇരയം എന്നിവയാണു: 
പ്രധാന ഉപ്പന്നങ്ങറം. 

ആകെ 499,000 ജനം നിവസിക്കുന്നു. 

1 
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ആസിലൈഡാണ് തലസ്ഥാനം. അതിന്െറ തറ 

മുഖമാണു” പോര്ട്ട്” ആസിലൈഡു്. അവിടെ നിന്നു 

രോമം,ഗോതമ്പു” , ചെമ്പു” എന്നിവ കയററി അയയ്യയന്നു. 
അതു” പെത്ത് മെല്ബണ് തീവണ്ടിപ്പാതയിന്മേല് 

സ്ഥിതിചെയുന്ന. ദക്ഷിണാസ്രരേലിയയിലെ ജനങ്ങളില് 

പകുതിഭാഗവും ഇവിടെയാണ്. 

പോര്ട്ടുസാര്വി൯ എന്നസ്ഥലത്തു നിന്നു” തുടങ്ങുന്ന 
തപ്പാലേര്പാടിന്െറ അവസാനസ്ഥലമാണു് പോര്ട് 

അഗസ്റ്റ. പോര്ട്സാര്വിനിലേക്കു്” വെട്ടേണമെന്നു” 
ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാതയുടെ ദക്ഷിണഅററവും അതുതന്നെ. 

രോമക്കച്ചവടം നടക്കുന്നു , 

വാഠംമ൯ എന്നസ്ഥലത്തിനെറ തുറമുഖമാണ് 
പോര്ട്ട് ഡാര്വിന്. അതു വടക്കെ ടെറിറററിയി ലത്രേ. 

സി. ക്വീന്സുലണ്ടു. 

വിഡ്യാരം 6.70,500 ച. നാഴികയാകുന്നു. 

തീരപ്രദേശം ഫലപുഷിയുള്ള തത്രെ. മലകളില് 

മരങ്ങളും ലോഹങ്ങളും സുലഭമാകുന്നു. ഇവിടെ ആര 

ടിഷ്യ൯കിണവകഠം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

കരിമ്പു”, മൈസു., ഫലം, മരം. രോമം, മാടുക൦, 
ലല യ ള് 

സ്വണ്ണം., കലകര, ഇയം; തകരം, ചെമ്പ ഫ്യന്നവ 

യാണ്ട പ്രധാന ഉപ്പുന്നങ്ങറം . 



ലി ത്തന ൫9 

ക്വി൯സ ലണ്ടിലെ പഴത്തോടങ്ങം. 

തലസ്ഥാനമായ ബ്രിസ്ബന് ഒരു വ്യവസായ 
നഗരമാണ്. രോമം, മൈസ്്, മാംസം എന്നിവ 
കയററി അയയ്യുന്നു. തീവണ്ടിപ്പുാതകൊണ്ടു മെല്ബ്ബൂണ 
മായി യോജിച്ചിരിക്കുന്നു. 

റോക്ക്ഹാംപ്ടന്., ടൌ സു” വില്ല് എന്നിവ തിര 
തുള്ള പാതയിന്മേല്് സ്ഥിത ചെയുന്നു. മെരണ്ടു” മോര് 
ഗനില് നന്നു സ്വണ്ണുവും ഇപ്സ്വിച്ചില് നന്നു” കല്ല 
യും കഴിച്ചെടുക്കുന്നു. 
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ഡാ. സ്യൂസൈ നത്ത് വെയിത്സ് 

വി സ്കാരം 8.09.,489 ച. നാഴികയാകുന്നു. 
പസിഫിക്കുതീരം ഫലപുഷ്ടിയുള്ള തത്രെ. മലക 

കിയ മരങ്ങളും ലോഹങ്ങളും സുലഭമാണ്. മുറെഡാര് 
ലിം ഗ്തടത്തില് ആടുമാടുകളെ മേച്ചുവരുന്നു. 

കര മ്മു”, ഗോതമ്പു”, ഉരുളക്കിഴങ്ങു”, ഫലങ്ങറം. 
മരം. രോമം. കല്ക്കരി. സ്വണ്ണം, തുത്തനാഗം, വെള്ളി, 
ചെമ്പ”, തകരം എന്നിവയാണു ഉല്പന്നങ്ങം. 

ത്ആകെ ജനങ്ങറഠം 20,00,000. 

സിഡ്നിപട്ടണത്തിലെ ഒരു കാഴ്ച 
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സിഡ്നിയാണു തലസ്ഥാനം. ആസ്രേലിയയിലെ 

ഏററവും പ്രഠാചിനമായ പട്ടണമാകുന്നു അതു”. പോര്ട്ട് 

ജാക്ഛനിന്മേല് സ്ഥിത ചെയ്യുന്നു. പോര്ട്ട് ജാക്സനിലെ 

സിഡ് ന। തുറമുഖം, 

നെറകാശാം വഒരെ നപ്പതത്രെ. ലച്വോകത്തിലെ ഏുററ 

റുഠ ൧ നോഘരഥായ നൌകാശയാതന്നെ ഇതാണറ്യരെ. 

ദക്ഷ ണാരദ്ധഗോളത്തില് ഇത്രയുമധികം വ്യാപാരം നട 

ഒന്ന 2റെറാരു പട്ടണമില്ല. തിവണ്ടിപ്പാതകളു ദിട 

സംഗമസ്ഥാനമാണാ”, രോമം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ്. മാംസ റം 

ഗോതമ്പു” എന്നിവ കയററി അയക്കുന്നു. രോമവ്യവ 
ടവ്, 
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സായം നടന്നു വരുന്നു. സോപ്പും മെഴുകുതിരിയും ഉണ്ടാ 
ക്ക]വരുന്നു. 

ബ്ര്ോക്ക൯ഹില് എന്ന സ്ഥലത്തു വെള്ളി, ഇയം 
തുത്തനാഗം എന്നിവ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ഖനി കളുണ്ട്. 

ന്ലൂകാസില് എന്ന സ്ഥലത്തു കല്ലരി കണ്ടുവരുന്നു. 

ഇയ. വിക്കോറിയ 

ഇ൬ സംസ്ഥാനത്തിന്െറ വിസ്താരം 87,884 ചതുര 
ശ്രനാഴികയാകുന്നു. 

മഭ്ധയധരണ്യാഴിതിരത്തെ കാലാവസ്ഥയാണ്” ഇവി 
ടെയുള്ള തൂ”. 

ഗോതമ്പു”, ഫലങ്ങറം., രോമം. മരം എന്നിവ 
ടു ഴ് ന ൭ ര: യാണു പ്രധാന മ അ പ്പുന്നങ്ങറം . 

ഇവിടത്തെ മേച്ചില് സ്ഥലങ്ങം വളരെ നല്ലവ 
യാണ്. സ്വണ്ണം കഴിച്ചെടുക്കുന്നു. 

15.81.,000 ജനങ്ങറം നിവസിക്കുന്നു. ഏറററുമധി 

൧൦ ജനത്തിരക്കുള്ള പ്രദേശമാണ്. 

മെല് ബോണാണു തലസ്ഥാനം. വളരെ പ്രധാന 

മായ ഒരു തൂറമുഖമാണഞ്് . വ്യാപാരകേന്ദ്രസ്ഥാനവുമാണു്. 

മുറെഡാര്ലംഗുതടത്തിലെ ഉല്പ്പന്നങ്ങളെ പുറത്തേക്കു" 
അയ ക്കടവാനുള്ള മാരഗ്ഗുമാണ തു”. രോമം. ഗോതമ്പു”, 

വിഞ്ഞ. മാംസം. ഫലങ്ങം എന്നിവ കയററി അയ 
കടു ന്ന. 



മെല് ബോണ് പട്ടണം. 

ബല്ലാററ൨., ബെ൯ഡിഗഥഗൊ എന്നി സ്ഥലങ്ങളില് 
നിന്ന് സ്വണ്ണം കുഴിച്ചെടുക്കുന്നു. 

൭) ക 

ഗിലോങ്ങ രു രോമക്കച്ചവടം നടക്കുന്നു. 

ആഫ്രിക്ക, ആസ്രേലിയ, തെക്കെഅമേരിക്ക എന്നി 
വയെ സാമാന്യമായി തെക്കന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങംം എന്നാണ് 
പറയുന്നതു. അവയെപ്പുററി താഴെകാണുന്ന പൊതു 
സംഗതികറം ധരിച്ചിരിക്കുന്നതു നന്ന, 
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(1) ആസ്ര്രേലിയ ആസകലംതന്നെ മദ്ധ്യരേഖ 
യുടെ തെക്കഭാഗത്താണു്. തെക്കെ അമേരിക്കയില 
ധികഭാഗവും അങ്ങിനെ തന്നെയാകുന്നു. എന്നാല് 
ആഫ്രിക്കയില് പകുതിയിലധികം സ്ഥലം മദ്ധ്യ രേഖ 
ഡുടെ വടക്കുദാഗത്താണ്ട്. 

(2) ആസ്റ്രേലിയയില് കൂടി ഒരു അയനരേഖ 
മാത്രമേ കടന്നുപോകുന്നുള്ള. തെക്കെഅമേരിക്കയില് 

ക്രൂട] മദ്ധ്യ രേഖയും ഒരു അയനരേഖയും കടന്നുപോ 
കുന്ന. മദ്ധ്യരേഖയും രണ്ടു അയനരേഖകളും ആഫ്രിക്ക 
യില്ക്രടി കടന്നുപോകുന്നു. 

(8) ഓരോ ഖണ്ഡത്തിലും ഒരു പ്രത്യേക മല 
നിരയും ഓരോ ഉന്നതമേടയും ഉണ്ടു്. തെക്കെഅമേ 
രിക്ക, ആസ്ദ്രരേലിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മലകം വടക്കു 
നിന്നു തെക്കോട്ട നിണ്ടുകിടക്കുന്നു. ആഫ്രിക്കയില് അവ 

വടക്കെ അററആ൭ കിീഴക്കുപടിഞ്ഞാ൨ നീണ്ടുകിടക്കുന്നു. 

(4) തെക്കെഅമേരിക്കയിലെ നദികഠം ഗതാഗത 

സെനകര്യ മുള്ള വയാണ്. ആഫ്രിക്കയിലെ നദികളില് 

വെള്ള പ്പാട്ടങ്ങറം സുലഭമാണ്, ആസ്ദ്രരേലിയയില് 

ഗതാഗതസെ ൮കര്യമുള്ള തായി ഒ രൊററ നദിമാത്രമേ 

യമു. 
(മ) ഓരോ ഖണ്ഡത്തിലും മലകളുടെ മുകഠം 

ഭാഗത്തുമാത്രമേ ശിതപ്രദേശമുളള. 

(൫) ഓരോ ബഖണ്ഡത്തിലും പടഞ്ഞാവഭാഗത്തു 

ഒരു മരുഭൂമിയും ഒരു മെഡിറററേനീയന് തടവുമണ്ട്. 
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ആഷ്ര്രിക്കയില് മദഭ്ധ്യരേഖയുടെ വടക്കുഭാഗത്തു ഇവ 
രണ്ടെണ്ണം വീതമണ്ടു”. 

(൬ തെക്കെ അമേരിക്കയിലും ആഫ്രിക്കയിലും 
ഓരോ ക്രാന്തിവലയ തടമണ്ടു. 

(8) ഓരോ ബഖണ്ഡത്തിലും കിഴക്കുഭാഗത്തു മഴ 
പെയ്യുന്നതു വടക്കുകിഴക്കന് വാണിജ്യവാതങ്ങറം കാരണ 

മാണ് . 

(9) ആസ്റ്രേലിയയുടെ വടക്കുദാഗവും ആഫ്രിക്ക 
യുടെ വടക്കുകിഴക്കന് ഭാഗവും വേനല് ക്കാലമഴയുള്ള 
വ്ൃദേശങ്ങളാണ്ു്'. 

(10) തെക്കെ അമേരിക്കയിലും ആഫ്രിക്കയിലും 

മദ്മ്യരേഖാപ്ര ദേശത്തു വലിയ കാടുകളുണ്ടു്. അവ 
യുടെ വടക്കും തെക്കും പുല്ത്തകിടികളും കാണാം. 

(11) ആഫ്രിക്കയിലേയും തെക്കെഅമേരിക്കയി 

ലേയും ഉഷ്ണുമേഖലാപ്രദേശത്തു വിലപിടിച്ച മരങ്ങ 
ളുണ്ട്. അവ റബ്ഖര്, കൊകെഴാ., പന എന്നിവയാണ്. 

(19) ഓരോ ഖണ്ഡത്തിലും യൂറോപ്യന്മാരുടെ 
പ്യവേശനമുണ്ടാകാ൯ കാരണം അവിടങ്ങളിലെ രത്ത 
ങ്ങളായിരുന്നു . 

(18) ഓരോ ഖണ്ഡത്തിലും തിമെ ജനവാസമിലാ 
ത്ത പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് . 

(14) തെക്കെഅമേരിക്കയില്ം ആസ്റ്രേലിയയിലും 

തീരവ്രദേശങ്ങളിലാണു" ജനങ്ങളധികമുള്ള തൂ”. 

1 
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(15) ഓരോ ഖണ്ഡത്തിലും വലിയ നഗരങ്ങരം 
സമുദ്രതിരത്താണു. 

(16) തെക്കെഅമേരിക്കയിലെ രാജ്യങ്ങളില് പ്രജാ 
യത്ത ഭരണമാണ് നടക്കുന്നതു”. ആഫ്റിക്കയിലെ പ്രദേ 
ശങ്ങറം അധികഭാഗവും യൂറോപ്യ്യന്മാരുടെ കീഴിലുള്ള 
വയാണു'.  ആസ്റ്രേലിയ രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു കോമണ് 
വെല്ത്താകുന്നു. 

എഫ്. ടാസ്മാനീയ. 
വിസ്താരം 96,000 ചതുരത്രനാഴിക. ആസ്ര്രേലിയാ 

യില്നിന്നു 140 നാഴിക വീതിയുള്ള ബാസ്സ്റുകടലിടുക്കി 
നാല് വേര്തിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ) 

ഈ ദ്വീപു” ഒരു ഉന്നതതടമാണു. തെക്കുകിഴക്കു 
നിന്നു വടക്കുപടിഞ്ഞാട്ട്” ഗാരഡന് ഓഫ് ടാസ് മേനിയ 
എന്ന താഴ്വരനിണ്ടുകിടക്കുന്നു. ഈ താഴ്വരയുടെ 
ഇരുവശത്തും മലനിരകളണ്ടു'. 

മഴ സുലഭമാണ്. കാലാവസ്ഥ സുഖകരമായതു 
മാകുന്നു. 

നിലം വളരെ ഫലപഷ്ഠിയുള്ളതാണു്. ഗോതമ്പു”, 
ഉരുളക്കിഴങ്ങു”, ഓട്സ്”, ഫലങ്ങറം എന്നിവ സമുദ്ധി 
യായി വളരുന്നും ആടുമാടുകളും കുതിരകളും ധാരാള 
മുണ്ടു് . സ്വര്ണ്ണം, വെള്ളി, ചെമ്പു”, തകരം, തൂത്ത 
നാഗം, ഈയം എന്നി ലോഹങ്ങറം കണ്ടുവരുന്നു. 

ആകെ 9,14.,000 ജനങ്ങറം നിവസിക്കുന്നു. 
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രോമം. മാംസം, തോല്, സ്വര്ണ്ണം, വെള്ള; 

തകരം. മരം എന്നിവ കയററി അയക്കുന്നു. 

തെക്കുകിഴക്കുളള ഹോബാര്ട്ടാണു” പ്രധാന തുറ 

മുഖം. എന്നാല് അവിടെ ലോന്സെസ്റ്റ൯ ഏറുന്ന 
സ്ഥലത്തുള്ളത്ര വ്യാപാരം നടക്കുന്നില്ല. 

അദ്ധ്യായം | ലം 

ന്പൂസിലണ്ട്. 

വിസ്താരം 109,569 ചതുരശ്രനാഴിക. 

വടക്കേദ്വിപു”, തെക്കേദ്വീപു” എന്നിങ്ങനെ രണ്ട 
ദ്വിപുകളുണ്ടു്. ഇവയും” പുറമേയാണു” തെക്കെ അററ 
തുതൃള്ള. സ് ററ്വൂവര്ട്ടദ്വിപു*. വടക്കേദ്വീപിനും തെക്കേ 

 ദ്വിപിനും മഭ്ധ്യേ കരക്ക് കടലിടുക്കു കിടക്കുന്നു. 

തെക്കു പടിഞ്ഞാറന്ന്നു വടക്കുകിഴക്കോട്ടു ഒരു ഥല 
നിര നീണ്ടുകിടക്കുന്ന. തെക്കേദ്വിപിലുള്ള മലകഠംക്കു 
വടക്കെ ദ്വീപിലുള്ള മലകളെക്കാം ൭യരമേവം. വട 
ക്കേദ്വീപിന്െറ പടിഞ്ഞാറെ തിരത്തു അനവധി തുറ 
കളുണ്ട് . 

വടക്കെ ദ്വീപിലെ കാലാവസ്ഥ ൃദ്ല്ൃമയമായതത്രെ. 
തെക്കെ ദ്വിപില് അത്രതന്നെ മുല്ല. 



൧൪ ക് 
[ 

൨, ലി ഴ് ലു കം വ 

൭൭ സ്പ്ചഷ്്് 
ടിറഥിരുടസ്ജ് 
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മഴ . എവിടേയം സുലഭമാണ്. എങ്കിലും പടി 
ഞ്ഞാറെ: തിരത്താണു” ഏററവുമധികം മഴ പെയ്യുന്നതു. 

സ്യൂസിലണ്ടില് തആടുവളത്തല് ഒരു 

പ്രധാന തൊഴിലാണ്. 

ഗോതമ്പു', ഓട് സു”, ഫലങ്ങറം എന്നിവ വളരുന്മ. 
ആടുമാടുകളും. കുതിരകളും സുലഭമാഞ്ഞ് . സ്വര്ണ്ണം, 
വെള്ള, കല്ലൃരി എന്നിവ കണ്ടുവരുന്നു. വെണ്ണ, പാല് 
ക്കട്ടി എന്നിവ ഉണ്ടാക്കലാണു പ്രധാന വ്യവസായം. 

രോമം മാംസം, വെണ്ണ, തോല്, പാല്ലുട്ടി എന്നിവ 
കയററി അയച്ചുവരുന്നു. 



1174 
ആക്സണ്ടാണു' ഏററവും വലിയ നഗരം. അതിനു 

കിഴക്കെ തീരത്തും പടിഞ്ഞാറെ തീരത്തുമായി രണ്ടു . 
നൌ കാശയങ്ങളുണ്ടു'. പനാമ കനാലില്നിന്നുള്ള കവറു 
ലുകഠംക്രൂടി അവിടെ എത്തുന്നു. 

വെല്ലിംഗ് ടനാണു” തലസ്ഥാനം. നല്ലൊരു നൌകാ 
ശയമുണ്ട'. അതു സിഡ്നി, സാന്ഷ്ര്രാ൯സിസ്പൊ 
എന്നി നഗരങ്ങളുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

തെക്കെ ദ്വീപിലെ പ്രധാന നഗരമാണ്” ക്രൈറ്യ്റ് 
വ്വഘും 

തെക്കെ ദ്വീപിലെ ഡ്യൂണഡിന് എന്ന സ്ഥലത്തു” 
സോപ്പും മെഴുകുതിരിയും ഉണ്ടാക്കിവരുന്നു. 

അഭ്ധ്യായം 12 

പോളനേഷ്വ 

പോളി നേഷ്യയില് അനവധി ദ്വീപുകളണ്ടു് . 

എല്ലാംകൂടി! വസ്ലാരം 10.915 ചതുരശ്രനാഴിക 

യാഷുന്നു. 

ഹാവേലിയന് ദ്വിപുകം അഥവാ സാന്ഡ്വിച്ച് 
ദവിപുകഠം അമേരിക്കയുടെ കീഴിലാണ്. ഈ ദ്ധിപു 
ഉത്തരായന രേഖയ്മ്ല സമിപം കിടക്കുന്നു. 
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ടൊങ്കാ അഥവാ ഫഡ്രെന്ഡ്വി, ക്രക്കദ്വിപുകം 
എന്നിവ ബ്രിട്ടന്െറ അധീനത്തിലാണ്. 

നടുവിലുള്ള. ഇരസ്റ്റര്ദവിപ) ചിലിയുടെ കിഴിലാ 
കുന്നു. 

വെസ്റ്റേൻസാമവേട എന്ന പ്രദേശം സ്പൂസില 
ണ്ടാണു ഭരിക്കുന്നത് . 

ദ്വിീപുകഠം ഫലപുഷ്ടിയുള്ള വയാ ണു. 

നെല്ല് , മൈസ്്', നേന്ത്രക്കായ്, കരിമ്പു", കാപ്പി 
എന്നിവ കൃഷിചെയ്തുവരുന്നു. 

ഹോണോലുലുവാണു് ഹാവൈദ്വിപുകളുടെ തല 
സ്ഥാനം. പസിഫിക്കുസമുദ്രം തരണംചെയ്യുന്ന കപ്പലു 
കം അവിടെ. നില്ലൂന്നു. അവിടെനിന്നു പഞ്ചസാര, 
കൈതച്ചക്ക, നെല്ല്”, കാപ്പി, പുകയില, രോമം, നാ 
കേരം എന്നിവ കയററി അയക്കുന്നു. 

ശരഭ. 

1/10ൃ൭ റിദ 17 ടട, 1ന്നമ്ഥറ്സ്ന. 
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